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Jaunimo kongreso parodose pasižvalgius
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Tarp jaunimo drobių

J. DAINAUSKAS

Ir tik perėjus pro tą visą “įžan
ginę” aplinką, pagaliau pasiekia
ma vien jaunųjų dailininkų
darbų paroda. Todėl ir pastaroji
paroda įgauna visai kitą “skonį”,
negu ji būtų buvus viena sau pa
roda! Viso joje dalyvauja 19 as
menų: D. Aleknienė-Reklytė, R.
Arbaitė, A. Batukas, R. Baukytė,
J. Eidukaitė, D.Gelažiūtė, R. Krutulytė, K- Lapšys, G. Maleckaitė,
Maukus, Mataitis, J. Mikoniesė, I.
Mitkutė, V. Mockutė, S. Pinkus,
V. Sakalauskas, D. Stončiūtė, A.
Vailokaitytė ir D. Zikienė. Išsta
tyta, įvairios technikos ir įvairių
meniškų sugebėjimų 37 darbai
(daugiausia po 1-2 darbus ir tik
K. Lapšio, iš Vienos-Austrijos,
yra net 5 darbai).

PASIŽVALGIUS.
JAUNIMO KONGRESO FOTO PARODA.
ŽIVILĖS BILAIŠYTĖS EILĖRAŠČIAI.

Liudo Dovydėno

pasaka .

ŠIŲ METU SAULĖS UŽTEMIMAS.
APIE ILGUOSIUS KONCERTUS.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
FILMU ĮVAIRUMAI.
SPYGLIAI IR DYGLIAI.

STIPRIOJE MASEJE STIPRI INDIVIDUALYBE
Sakysite — tai paradoksas! Ga
lit pakaltinti ir ano lotyniško po
sakio “Sveikame kūne sveika sie
la” plagijavimu. Pefr dau nesiginsiu- Bet man šį karta daug svar
biau kita teisybė, slypinti antraš
tinėje mintyje visai konkrečių įvykių — II Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso ir IV Tautinių šo
kių šventės —akivaizdoje.

nė šokėjų minia amfiteatre, jei
gu ji su tikru mūsų tautinio šokio
pajautimu ir kruopščiu vaizdo
išplanavimu nebūtų iš anksto
išmaningai paskirstyta vieno, šį
dalyką -giliai suprantančio žmo
gaus — šventės meno vadovės.
O ar pajustume įžanginę šokių
šventės didybę be specialaus įžygiavimo maršo, kuris vėlgi yra
grynai individualaus kūrybinio
Nėra paslaptis, kad mūsuose
talento išdava —mūsų kompo
yra užkietėjusių, sakytume, ma
zitoriaus kūryba. ^Be kompozito
šininkų, kurie visą išeivijos atei
riaus šventė neapsieina. Bet kamtį ir lietuvybės-čia išsilaikymą,
gi
rašytų maršą kompozitorius,
net Lietuvos prisikėlimą mato tik
jeigu nebūtų mūsų jaunimo ma
masinėse mūsų pastangose, ma-'
sinio žingsnio ir tūkstančių žiūro
to dideliuose skaičiuose, gatvių
demonstracijose, kosgresuose, šo vų pagreitinto širdies plakimol
Lygiai ir su Jaunimo kongresu.
kių šventėse ir pan. Visų tų da
lykų nepeikiame. Bet ar jų vienų Žinoma, pasišokimui, pastovyklavimui, paekskursavimui reikia
užtenka?
Negalima slėpti ir to, jog mū būrio, reikia masės. Bet vien tik
suose taipgi yra lygiai užkietėju šokančio kongreso vardas būtų
sių individualistų, kurie išeivijos jau ir ta prasme neoriginalus,
ir tautos gyvybę regi tik pavienių kad, kaip žinome, toks istorijos
žmonių pasiektuose laimėjimuos pavadintas Šokantis kongresas jau
grynai kultūrinėje,
kūrybinėje buvo Vienoje (Austrijoj) po N a
srityje. Ir vėl klaustukas: kaip ga poleono karų. Ir pasauliui, o ypač
li būti stipri ir tautos išlikimui lietuvių tautai, jis nieko gero ne
paveiki tokia individualistinė gy- atnešė.
•vybė, jeigu ji pati save izoliuoja- Šiemetinis mūsų jaunimo kong
resas, kaip atrodo, masės nestosi?
kuos. Bet ir paskiros individualios
Dar blogiau pasidaro, kai masinininkai ir individualistai, iš pastangos rengėjų lygiai vertina
eina vieni prieš kitus kovon, abe mos ir net premijomis pabrėžia
ji manydami, kad tik jie vieni mos šalia visų kitų. Praėjusį šeš
savo kišeniuje ir savo širdyse turi tadienį Čiurlionio galerijoje ir vi
tautinės gyvybės išsilaikymo pa same Jaunimo centre atidarytos
parodos tai liudija.
slaptį.
Individualų akademinį svorį
O čia skaitytojas, tur būt, jau
rodo
ir kongreso paskaitos ir stu
ir laukia konkrečios mūsų išva
dėmesys
dos. Jos mums sakyti šį kartą nė dijų dienų išskirtinis
nereikia. Konkrečiai ir iliustraty mūsų kultūriniams poreikiams,
viai atsako pats Jaunimo kongre kurie visi šiaip ar taip yra indi
sas ir pati .Šokių šventė. Mums vidualaus kūrybinio talento išsi
patiems šį kartą ne taip svarbu, vystymo rezultatas.
koks ten buvo posėdžiuose dia
Tačiau kongresinių ir šventi
logas tarp Jaunimo kongreso ir
nių
įvykių rėmuose posakis, kad
tarp Šokių šventės rengimo ko
mitetų. Mums čia
svarbiausia, “Stiprioje masėje stipri individu
kad abudu įvykiai atsako tuo pa alybė” dar nereiškia, kad
jau
čiu: reikia ir masės, reikia ir kū
mūsuose šitaip ir yra. Tad posarybinių individualistų!
(Nukelta į 2 pat.)
Juk kaipgi atrodytų tūkstanti
t

Penkių parodų rėmuose
Joninių vakarą, Jaunimo cent
re, Cbicagoje, buvo atidarytos
Jaunimo kongreso parodos. Tai
net penkios skirtingo pobūdžio
parodos, rengėjų valia surištos su
II PLJ kongresu, nors jos ir apima
ne vien tik jaunųjų kūrybą. Gre
ta jaunųjų dailininkų darbų, iš
statytų M. K. Čiurlionio galerijo
je, tarytum jaunimo parodos pa
raštėje ar “už josios durų”, ga
lerijos ir didžiosios salės priean
giuose yra išstatyti 27 kūriniai
dešimties vyresnių dailininkų.
Fotografijos paroda apima įvairaus amžiaus fotografų dar
bus. Antrame aukšte yra vieno
asmens paroda “Tėviškės vaiz
dai”, kurioje inž. V. Variakojis,
amžiumi tikrai priklausantis prie
senimo, pateikė dviejų Lietuvos
sodybų bei Biržų pilies rekonst
rukcijos maketus, o taip pat ir
visą virtinę metalo darbų (kelis
modelius, metalinių diržų, kokius
daugiausia galėjusios dėvėti seno
sios Lietuvos kilmingosios mote
rys, valdovės, vieną vytį, šuoliuonantį į vakarus, o kitą — pasuku
sį į rytus ir bekovojant! su aru,
Lietuvos žemėlapio kontūrus ir
t- t.). Gi Čiurlionio galerijos kam
pelyje, atsitvėrusi nuo salės paravanais, yra prisiglaudusi irgi vie
no asmens (berods, K. Kuraitytės) darbų parodėlė, kurioje yra
išstatyti liaudies meno motyvais
medžio drožiniai (lėkštės, koply
tėlės ir t. t.) audiniai ir Vilniaus
gražiosios verbos. Tai irgi ne jau
nuolės kūryba.

Lyginant šią jaunųjų parodą
su neseniai, toje pat salėje, įvy
kusia “Dailės” grupės, dail, Z.
Sodeikienės vadovaujama, dar
bų paroda ir dabar išstatytais
“senimo” darbais, neabejotina,
kad pati jaunųjų dailininkų dar
bų parodos organizavimo struk
tūra nebuvo tikslingai pergalvota,
nes šabloniškas amžiaus kriteri
jaus taikymas privedė prie to,
kad parodoje atsirado gana ne
vienodo meniško lygio
darbų.
Gal todėl ir jury komisija (kurią
sudarė “vyresnieji amžiumi” dai
lininkai) premijavo tokius dar
bus, kurių ypač laipsniavimas ga
li būti ir kitoks, jei atrankos pa
grindu būtų imamas ne vien tik
amžiaus elementas.
Už ko akis labiau užkliuvo

Vyresniųjų kaimynystė
Tokiuose tų visų penkių paro
dų išsidėstymuos lankytojas pir
miausia susiduria su “senimo”
darbais. Tai Balukienės, Elskaus,
Igno, KeleČiaus, Krištolaitytės,
Mozoliausko, Remeikos, Smalinskienės, Sodeikienės ir Šabliauskienės kūryba.
Labai išsiskiria skulpt. R. Mo
zoliausko bronzos skulptūra “Šv.
Pranciškus (Asyžietis, su paukš
čiais)”, iš kurios dvelkia nepa
prastas subtilumas ir dvasios po
lėkis į dausas. Tai bene geriau
sias iš “už durų paliktųjų” daili
ninkų darbų, pastatytas prieš pat
didžiosios salės duris ir todėl grei
čiau pastebimas praeivių, nors

Kęstutis Lapšys (gim. 1948, Austrija)

Šokis, kurį matant, norisi dainuoti (tapyba)

Iš II Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dailės parodos Čiurlionio galerijoje. Chicagoje

jis būtų ir visur kitur susidomė
jimo centre. Ir minties išraiškos,
ir formos atžvilgiu toji skulptū
ra liudija skulptoriaus R. Mozo
liausko gilų meniškumą, formos
pajautimą. Čia pat ant sienų dė
mesį atkreipia žinomi KeleČiaus
darbai. Toliau susiduriame su

V. Krištolaitytės darbais, kurie
rodo (ypač Nr. 11 “Po audros”),
kad dailininkė puikiai moka pa
vartoti ir suderinti spalvas ir są
moningai savitai interpretuoti jos
matomus, vaizdus. Gi nusileidus
į žemutinį aukštą, prieš įeinant
į M. K. Čiurlionio galeriją, susi

duriame su puikiais V. Igno lino
raižiniais, V. Remeikos gan mo
notoninių spalvų tapyba, toli
mesniais V. Krištolaitytės spal
vingais akrilikos darbais, žino
mais Z. Sodeikienės darbais, pa
sižyminčiais savotiškų “kamėjų”
sugrupavimu ir t. t.

Jokia minėtų parodų atidary
mo dieną dar neturėjo įprasto
katalogo. Tik jaunimo ir “seni
mo” parodos pateikė išstatytų
darbų sąrašėlius. Jaunimo dar
bai išstatyti sąrašėlio numeracine tvarka, tad lengva yra juos
rasti.
Aleknienės, Mitkutės, Stončiūtės darbai jau buvo rodyti minė
toje “Dailės” grupės parodoje.
Geras spalvų derinys V. Saka
lausko darbe (Nr. 5) “Dieviškas
chaosas”, gi jo kitas darbas (Nr.
25), abstraktas, artėjantis prie
surrealizmo, gal dar įdomesnis
spalvų suderinimu. įdomus ir ga
na stiprus savo kompozicija, o
ypač sugebėjimu
pavaizduoti
šviesos atspindžių žaismą, yra A.
(N u k elta j 2 psl.)

Veteranai II Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dailės parodos atidaryme,
Čiurlionio galerijoje, Chicagoj. Iš kairės į dešinę: prof. Juozas Žileviaus, Linksmai nusiteikę jaunieji dailininkai kongresinės jų darbų parodos atidaryme, Čiurlionio galerijoje, Chicagoje,
prof. Adomas Varnas ir Marija Varnienė
Nuotr. A. Gulbinsko a. m. birželio mėn. 24 d.
Nuotr. A. Gulbinsko
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lansavimą. Gary Maukus, 20 me-1
tų amžiaus iš Chicagos, pirmoj '
vietoj “designeris”, antroj foto-!
grafas, laimėjęs III vietą už nuo- į
(A tkelta iš 1 psl.)
traukų montažą“Field Museum”. ■
Robertas Kunstamanas, 20 me- I kis praverstų ne vies tik šventiš
tų amžiaus iš Chicagos, pasi- : koms dienoms, bet ir visai mūsų
šventęs foto dokumentacijai, pri veiklos krypčiai ateityje. Jaunimo
artėjančiai prie socialinių reikalų kongresas ir Tautinių šokių
supratimo. Algis Jaugelis, vie šventė tebūna tik paskatas maši
nintelis šioje parodoje, išdrįsęs ninkams ir individualistams lai
pajungti fotografiją
tapybai.| komus. rankose akmenis
ne
Nuotraukos dalinai nuspalvin-J
sviesti
į
vieni
kitus,
o
juos
pa
tos. Virgilijus Kaulius, SJ 29 me
tų amžiaus iš Chicagos, pasižy naudoti savos visuomenės bend
mi formos, o kartais ir turinio ruomeninių ir kultūrinių pama
žaismingumu. Giedra Gustaitė, tų stiprinimui masinėse ir indi
25 metų amžiaus iš Glendale, | vidualiose pastangose bei užmo
Nukelta j 3 psl.)
juose.
k. brd.

KERTINĖ PARAŠTĖ

Jaunimo kongreso foto
paroda
II PLJK foto paroda, vykstanti
nuo birželio 24 d. iki liepos 4 d.
Jaunimo centre, buvo staigmena
ir organiztoriams ir žiūrovams.
Parodoje dalyvavo net 50 lie
tuvių fotografų iš Amerikos ir
Kanados. Vienas iš Pietų Ameri
kos. Paroda suskirstyta i dvi da
lis — vyresniųjų (senesnių kaip
30 metų) ir jaunesniųjų (iki 30
metų). Pirmųjų darbai buvo ne
premijuojami, antrųjų premijuo
jami.
Vyresniųjų fotografų paroda

Šioje parodoje dalyvavo 14 lie
tuvių fotografų. Vieni jų profe
sionalai, kiti mėgėjai. Išryškėjo
trys savo profesiniais
darbais.
Aleksas Urba, 31 metų amžiaus,
jau saptyneri metai kaip fotogra
fuoja “Playboy” žurnalui. Tai
aukšto lygio foto menininkas, iš
statęs vienuolika 16x20 puikiai
jrėmuotų spalvotų nuotraukų. Jo
darbuose jaučiasi stiprus spalvo
tos technikos apvaldymas, pakin
kant nuotraukos apipavidalini
mui ne tik savo neeilinius suge
bėjimus, bet ir turtingo Žurnalo
pravertus vartus bei galimy
bes. Urba išstatė "Playboy” žur
nalui charakteringus vaizdus, ap
valdytus, neįžeidžiančius. Jo da
lyvavimas parodoje dar pri^š ati
darymą patraukė visą eilę smal
suolių, kurie rado tik estetinį pa
sigėrėjimą gimdančius vaizdus.
Linkėtina, kad Urba, sykį pasi
rodęs, būtų dažnas mūsų foto pa
rodų dalyvis.
Kastytis Izoikaitis, pažįstamas
mums iš anksčiau, šį kartą pa
sirodė su keliais naujais pavyz
džiais. Žurnalo “Tuesday Publi
cations” neseniai buvo siųstas į
Etiopiją fotografuoti moterų rū
bų madų. Parodoje išstatė didin
gus afrikietiškų motyvų
vaiz
dus — išdidžių bruožų moteris
prie senosios Šebos šventovės;
kita panaši, net tigro nesibijanti,
stovi prie imperatoriaus Haile Se-

ALGIMANTAS KEZYS, SJ

lassie rūmų su karališkąja Čita už
virvutės. Trečiosios pasipūtęs bal
to šilko kvolduotas sijonas užval
do visą nuotraukos erdvę savo
drąsiu mostu. Parodon užvežęs
darbus, Kastytis atrodė nuvargęs,
bet linksmas — tik ką buvo grį
žęs iš Detroito, kur teko foto
grafuoti 1973 metų chrislerius
rudeninėms šių automobilų rek
lamoms. Tai jau tie “platieji”
vandenys bet kokiam fotografui.
Ši paroda praturtėjo, galėdama
mūsų publikai parodyti, ką vie
nas iš mūsų iškiliausių fotogra
fų yra padaręs.
Vytautas Augustinas, bene žy
miausias Nepriklausomos Lietu
vos foto menininkas, nustebino
savo naujųjų darbų avangardiškumu. Atsiuntė keletą anuolaikinių juoda-balta darbų, o šalia
jų pastatė savo dabartinius —
filtravimu, maskavimu ir kito
kiais būdais pagamintus, didelio
formato spalvotus
paveikslus.
Persiorentavimas? Persilaužimas?
Savo laiške parodos rengėjui jis
rašo: “Sunku man atrinkti, kad
ir keletą nuotraukų, nes kas ka
daise buvo menas, šiandien rei
kia žiūrėti kaip į paprastą nuo
trauką”. Keičiamės su
besikei
čiančia aplinka, nestovime vieto
je, veržiamės į naujus horizon
tus. Tai tikrojo menininko pa
žymys.
Algimantas Kezys, SJ išstatė
kelis darbus, darytus Pensylvanijoj, tenai lankant senąsias lie
tuvių kolonijas. Algirdas Grigai
tis atsiuntė sau būdingus, bet jau
kitur matytus vaizdus. Jurgis Kasaikaitis įrodo, kad jam vyksta ge
rai fotografuoti, tik darbai seni,
nedabartiniai. Kazys Daugėla,
spaudoje rašąs foto temomis, sa
vo darbuose pasirodo esąs doku
mentininkas, krypstąs į romantiz
mą. Danguolė Variakojytė,
iš

profesijos antropologijos dėstyto
ja, išstatė nuotraukų seriją apie
akmenis. Akmenys pasižymi for
mų įvairumu. Gal reikėjo labiau
tas jų formas išieškoti. Jonas Do
vydėnas — realistas, nedabinto
momento fotografas. Jam rūpi
veidai ir jų išraiška. Į mažo for
mato nuotraukas įsižiūrėjęs, pa
stebi, kad jo užfiksuotuose vei
duose slypi rami žmogaus dva
sia. Edvardas Mankus — foto
grafas iš Chicago Tribune, nau
jas veidas mūsų parodose —pa
sirodo kaip seniai nusistovėjęs
laikraštinio pobūdžio foto žurna
listas. Leonas Kantas — sėslus
studijos portretistas, gyvai
už
fiksavęs žymių žmonių veidus.
Jurgis Anysas — laisvalaikio ku
rortinis foto mėgėjas atsiuntė ke
lis gana nuotaikingus rytmečio ir
vandenų vaizdus. Donatas Tijū
nėlis — tapytojas šešėliais, ne
svarbu kur jie būtų — uolose,
skersgatvyje, žmonių
minioje.
Orentas — Pietų Amerikos at
stovas, pasižymi šio krašto egzo
tiškais vaizdais.
Jaunųjų fotografų paroda
Dalyvavo viso 36 jaunieji (iki
30 metų) fotografai. Bendras pa
rodos įspūdis — įvairumas foto
grafų, bet ne fotografijų. Paroda
įvairi savo išore — nuotraukų
dydžiu, montavimu, eksponatų
skaičiumi. Vienoda savo turiniu.
Nė vienas paveikslas neišsiskiria
savo stiprumu. Atrodo, kad dau
guma mūsų jaunųjų fotografų
yra sekmadieninio
laisvalaikio
amatūrai, arba foto studentai,
pristatę parodai savo namų dar
bus. Vyrauja gamtos vaizdai, ar
chitektūra, žmogus. Pasigendama
jaunatviško polėkio. Tik keturių
nuotraukos pretenduoja į eksperimentizmą ar
avangardizmą.
Portretūros jie nemėgsta, sociali
nių problemų negvildena (išsky
rus gal Kaupo ir Kunstmano
nuotraukas).Dauguma paveikslų
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Rimantas Žukas (Kalifornija)
Jauna šeima
Nuotrauka, Jannimo kongreso foto parodoje, Jaunimo centre, Chicagoje,
laimėjusi pirmąją premiją (350 dol.)
(Lietuvių foto archyvas)
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yra grynai vaizdinis ieškojimas,
nesiangažuojant veiksmui. Tech
niškai visi gana pažangūs.
Algis Kaupas, 26 metų amžiaus
iš New York o, iš profesijos filmuotojas, savo nuotraukose pa
brėžia juodąjį realizmą, priartė
jantį prie socialinio įsipareigoji
mo. Marytė Traškaitė, 20 m. am
žiaus iš Cicero, III., drąsi savo
užmojuose, bandydama įdomes
nių formų žmogaus kūno apva
lumuose. Juozas Šalucka, 29 me
tų amžiaus iš Loves Park, 111.,
vienišumo prana&s, randąs vie
natvę gamtoj, kasdieninėj žmo
gaus aplinkoj. Puiki rankų nuo
trauka. Rimantas Žukas, 20 me
tų amžiaus iš Hawthorne, Calif.,
rrtoteriško lyrizmo jautėjas ir
reiškėjas, už “Jaunos šeimos port
retą” laimėjęs I vietą. Paulius
Stankus, 20 metų amžiaus
iš
Durham, N. C., fotografas-tapytojas, saulės spinduliais taikliai
apvedąs žiedų kontūrus.
Algis

Jaunimo kongreso
parodose pasižvalgius
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OR. J. MEŠKAUSKAS
JYDYTOJAS IR CHIRURG*
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2454 West 71st Street
(71st lr Campbell Avė. kam pas)
Ptrmad.., antrad., ketvlrtad. lr penkt
nuo 8 vai. popiet Iki 7 vai. vak.
Ketvlrtad. lr fiefitad. nuo 9 v. rytr
Iki 11 vai. ryto — tik susitarus.

DR. FRANK PLEčKAS
OPTOMETRISTAS

Kalba lietuviškai
Rimas, 26 metų
amžiaus
iš 6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Champaign, 111., išieškąs archi Valandos pagal susitarim o. Jei ne- 2618 W. 71st S t — Tel. 737-5149
atsiliepia, skam binti: M3 8-0001
Tikrina akis. P ritaiko akinius ir
tektūrines formas ne tik pasta
“contact lenses”
tuose bet ir portretuose. Algis
Tel. — BE 3-5893
Vai. pagal susitarim ą. Uždaryta treč.
Norvilą, 19 metų amžiaus
iš
DR. A. B. GLAVECKAS
DR. A. PUSTELNIKAS
Brodklyno.dar nenusistovėjęs sa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vo kely, bet rodąs aiškų poten
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos
KPECLALYBE VIDAUS LIGOS
cialą pajusti formą. Vytas Pra
3907 West 103rd Street
5159 South Damen Avenue
naitis, 21 metų amžiaus iš To
Valandos pagal susitarimą
Tel. O fiso P R 6-78001 Namų 925-7697
ronto, gerai apvaldęs nuotraukų
Valandoa tik pagal susitarim ą
Ofiso tel. P R 8-2220
didinimo techniką, linkęs labiau
Trečiadieniais uždaryta
Namų — rezld. — PRospeot 8-008.
pabrėžti formą turinio sąskaitom
DR. ZIGMAS RUDAITIS
Stasys Pinkus iš Los Angeles, DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
J O K H A
S
P
E C . O R T H O P E D 1JO 8 LIGOS
Calif., pajėgus eksperimentistas
V A IK Ų
L IG O S
2745 West 69Oi Street
tiek spalvotoj, tiek nespalvotoj
2656 W est 68rd Street
TeL 737-2290. ofiso ir rezidencijos
nuotraukoj. Birutė Balčiauskaitė, Ptrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penki
Iki 8 vai. Ir nuo 6 Iki k P riim a lig o n iu s Ū ktai su sita ru s —
24 metų amžiaus iš Chicagos, nuovai.12vak.
(B y ap p o in tm en t)
Seitad. nuo 1 Iki 4 vai.
Atostogose Ud liepos 1 d.
spindinti švelnia moteriška siela
tiek gamtos vaizduose, tiek vai Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. LEONAS SEIBUTIS
kučių portretuose. Vytas BeniuDR. A. JENKINS
Inkstų, Pūslės ir Prostato
šis, 25 metų amžiaus iš Hamil
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
CHIRURGIJA
ton, Ont., įsižiūrėjęs j linijų ir
2656 W est 63rd Street
3844
West
63rd
Street
šešėlių žaismą. Rimas Ignaitis, 18
Vai. antrad nuo 1 - 4 popiet
VAL.: kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6
metų amžiaus iš Brooklyno, tri Iki
g vai. Trečlad. Ir ieStad. uždaryta
ir ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare
jose nuotraukose parodo trejopą
Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545
veidą — jis ir portretininkas, si- O fiso ir b u to tel. O L ym plo 2-1381
luetininkas ir dokumentininkas.
DR. J. J. SIMONAITIS
DR. F. V. KAUNAS
Vincas Štokas, 26 metų amžiaus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 6Srd Street
iš Los Angeles, Calif., sužavėtas
1407 So. 49th Court, Cicero
O fiso tel. RElianoe 5-4410
grandioziškos gamtos lyrika ir Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. lt
Rez. G Rovehill 6-0617
spalvomis. Beveik klasikas, linkęs ) ieitad . tik susitariu.
Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai
į 19 š. romantišką gamtos išba-i
tkl 2 vai. p. p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak
antr. lr penkt, nuo 12 Iki 2 vai. p. p.
i DR. ALG. KAVALIŪNAS
(r vakarais pagal susitarimą.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius
2858 West 63rd Street

(Atkelta iš 1 psl.)
Baluko darbas (Nr. 19, be jokio
pavadinimo). Tai vienas tarpe
kelių vertingesnių tos parodos
darbų. Toliau akį patraukia A.
Mataičio (Nr. 21) ‘’Gamtovaiz
džio puošimas” ir S.
Pinkaus
(Nr. 23) “Nusileidimas į praga
rą”, surrealistiniai darbai, neabe
jotinai tapyti S. Dali ir J. Bosch
įtakoje. D. Gelažiūtės (Nr. 27)
“Motulė amžinybė” ekslibristiniai-vmjetinio pobūdžio darbas
plunksnele, gal ir nejučiomis pa
mėgdžiojant recessionizmo brai
žą, dvelkia sugebėjimu išreikšti
pagarbą motulei-sengalvėlei. A.
Vailokaitytės (Nr. 29, be pavadi
nimo) violetinės “medžiagos riti
niai” akį patraukia tos spalvos
niuansų deriniu. K. Lapšio dar
bas (Nr. 36) “'Keturiems dide
liems lietuviams” (litografija),
jury komisijos sprendimu, gavo
pirmą premiją. Darbas panašus
į atomo skaldymo kokių protonų
ar mezonų dalelyčių skriejimo
trajektorijų rentgeno “nuotrau
ką”. Jaunimo kongreso minčiai,
O ypač su kongresu suderintai
Šokių šventei artimesnis yra jo
(Nr. 37) “Šokis, kurį matant no
risi dainuoti...” Tai labiau eski
zinė, bandomoji tapyba. Toliau
negalima nepaminėti
antrąją
premiją gavusios Irenos Mitkutės.
Parodoje
jos yra du albumai
iliustracijų “lietuviškiems liau
dies keikvmaiodžūuais". Čia gali*

Iturtok.

A nt

OP tUMUND E. ClflRč

Vai : kasdien 10— 12 vai. Ir 7— 9 v
vak. SeStadieniaie 10— i vai. Trečlad,
■iždaryta. Ligoniai priimami susitarus
Ofiso telefonas PR 8-3229
Rez. telef WAlbrook 5-5076
REZTD. T E L . 232-4688

OR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir m otery ilgos
Ginekologinė Chirurgija

4449 S Pulaski Road (Crawford
Medical Building) Tel. EC 5-6446
Priim a ligonius pagal susitarimą,
let neatsiliepia, skam binti 374-8012.

DR. V L BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOi-

i-j,

■>• .

■; ' i

.

Irena Mitkutė
Lietuvių liaudies keiksmažodis: "Kad tave Perkūnas be žaibo trenktų”
Puslapis iš litografijų albumo "Lietuviški liaudies keiksmažodžiai ’. Už šias litografijas kongresinėje jaunųjų dai
lininkų parodoje Ė Mitkutei buvo paskirta antroji premija (250 dol).
(Lietuvių foto archyvas)

2801 West 63rd Street
Kampas O-dlos tr California
Valando* pagal auAitanm%:
Plrmad., an trad, ketvlrtad. ou<
6 Iki 7:80 vai vakaro.
SeStad. nuo 2 iki 8:80 vai
Trečlad. ir pen ktad uždaryta
OliHO telef. 476-4042
Rezld. tel. WAlbrook 5-8040

DR. 0. K. BOBELIS
0R. B. B. SEITON
INKSTU

ma tik pakartoti jau ankstyves
nės parodos proga pergyventų
įspūdžių įvertinimą: I. Mitkutė
parodė didelius
sugebėjimus
iliustruoti liaudies išminties po
sakius kaip retai kas iki šiol. Ji
tai sugebėjo padaryti lygiai tų
posakių prasmės išryškinime, ly
giai ir tų iliustracijų formoje. Dar
reikia paminėti R. Krutulytės
(Nr. 20, be pavadinimo) darbą,
savo Uotus forma klok ganašii

į geodezinio reljefo maketą, t. y.
jau trijų matavimų kūrinį.
Linkint tvirto kelio ateitin
Kai kurie parodos darbai vis
dėlto dvelkia dar mokykliniu
naivumu ir rodo pradžiokišką
meninės
išraiškos
ieškojimo
blaškymąsi. Vietomis net reikia
abejoti, ar to ar kito jaunuolio
parodyti darbai turi kokių rim
tesnių užuominų, kad jų autorius
kada nors toga dailininku, Ta*

čiau (Uos parodos visuma vis
dėlto liudija, kad senesnius dai
lininkus seka ir jų eiles kūrybin
gai ruošiasi papildyti nemažas
būrys naujų jėgų. Bus
įdomu
tuos pačius “jaunesniuosius” dai
lininkus su jų naujais darbais pa
matyti vėlesnėse parodose ir už
fiksuoti jų kūrybos pažangą. Rei
kia manyti, kad didesnė dalia šios
parodos dalyvių tuo keliu tvirtai,
keluuuiį

IR SLAPUMO
CHIRURGIJA

TAKU

Tel. — 695-0583
VOX

VALLEY MEDICAL CENTER
860 Summit Street
Route 68 — Elgin, Illinois

Tel. ofiso H E 4-5849, res. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
Vai.: pirm.
ketv. l Iki 7 popiet:
antr., p enk t. 1-6. treč. 1» žeit tik
muritarus

Remkite tuoa biznierius, hu

rt* sMbiaa 't t e W *

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
SPECIALYBE

5540 South Pulaski Road

DR. P. STRIMAITIS
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos pagal susitarimą

Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Street
TEL. — 925-8296
Valandos. 1— 8 v. v. penktad. 10— 12
OLympic 2-4158 ryto,
2— 8 vai vak. šeStad. 1 Iki
t v vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta.
Rezld- tel. WA 6-3099

Skambinti — 585-2525
Tel. ofiso Ir buto

DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avenue, Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak.
iSskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popiet

Tel

REliance

5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUM
(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8925 West 59tb Street
vai
ptrmad., antrad., ketvlrtad u
penktad. nuo 12-4 vai p. p 8 -9
vai. vali SeStad 12— 2 vai p p I’
trečlad uždaryta.

DR. NINA KRAUCEL •
KRIAUČELIDNAITE
AKUŠERIJA

IR MOTERŲ LIGOS

6132 S. Kedzie Avė.
Tel. WA 5-2670, neatsiliepus skam
blnt 471-0225. Valandos pagal susi

tarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ
SPECIALISl’E
MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenue
PlrmAd., antrad., ketvlrt. lr penkt
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo
6— 8 vai.
vakare.
Trečlad.
nuo
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p. žežtad
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p.
”
Ofiso telef. R E 7-1166
Rezld. tel. 2S0-201S

DR. VYT. TAURAS
vnYTO.IAS TR CHIRURGAS
‘len d re

praktika

ir moterų lig™

Ofisą* (r rez., 2662 W. 69tb St
Tel PRospeot 8-1223
Ofiso vai : Pirm., antr., treč ■
jenkt nuo 2 Ikki 4 vai. Ir nuo 8 Iki «
v. v fiefttad 2-4 vai. popiet lr kito
laiku pagal susitarimą.
Of. Tel

HE 4-2123

Namo OI 8-6I9S

OR. V. TUMASONIS
C H IR U R G A S
S454 West 71 st Street
Vai pirm. antrad.. ketv. tr penktad
2-4 ir 6-8 Treč Ir IeStad. uždaryte
TEL. PRospeot 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
fV AKRAS 1

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 South Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 8— 8 vai
vak., penktad. Ir SeStad. 2— 4 poptef
lr kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. ofiso P R

6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
3107 West 71st Street
Valandos: 1— 6 vai. popiet

Treč

Ir Segtad

pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Perskaitę “ Draugą"* duo
kite kitiems pasiskaityti.

J M d S S o u tb PnlasW R oad
Ofiso' tel.” 767-9141 N a m ų - 686-4850

VaL: pirm,, antr., ketv. 2— S lr 8— 8,
penkt 2—8. Sett. nagai susitarim ą

šeštadienis, 1972 m. liepos mėn. 1 d.
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Tylos tamsiame kambaryje
lauk nejudėdamas,
ir tau laukimo dūžiai
pripildys tuščių tamsų.

Živilė Bilaišytė

Sausra nuvargę akys
tepažvelgia tenai
pro apvalius stiklus
į nakties šnabždesius.

P R A D Ž IO J E
M aw pagimdė motina
žviegiančio traukinio šešėlyje,
mane išvedė į laiką
dienos kaitroje,

Draskyk baltąsias uždangas,
įtempdamas kiekvieną raumenį,
draskyk sunkiuosius geležinius rėmus,
plėšyk, trauk, atverk
sau kelią į nemarias plotmes.

todėl dabar tamsoje
auginu nakties gėles.

Bet, langui prasivėrus, tu sustingsi.
Ir kai naktis įsliuogs,
tau smilkiniuose nebesidaužys
juodasis kraujo antplūdis:
tu paragausi pažadėtos laisvės.

M aw augino kalno viršūnėje,
akinančio sniego glėbyje,
m a w auklėjo pušies
viršūnės tyruma,
todėl dabar aš ieškau
mėnulio paslapčių.

L 1E TU S

Mane išleido į asfalto
meškelių sistemas,
mane atsuko link
plieninių kelrodžių,
todėl dabar bandau prigydyti
išdžiūvusias šaknis.

Nuotrauka Algirdo Grigaičio

M O Z A IK A

V Ė JO
Dėstome
žvilgančius akmenis
saulės mozaikoje.

V A IK A M S

Žadėjau tau numegzti šilko skarą
ir dainą nunerti
žydro krištolo
ir perrišti su ja varinius žingsnius.

Negyvos skeveldros žiauriai
mums žeidžia pirštus.

Žadėjau tau knygą rašyti
ir lyrą, ir kardą nukalti,
ir aksomo takas išvynioti.

Dėstome
verkiančius akmenis
vargo mozaikoje.

Bet tu užaugai tyruose
ir bičių medumi mitai
ir nemokėtum karaliauti svetimuose sostuose.

Byra ir byra jų akys,
žalios ir juodos,
užkeikta naktis.

Žodžiai wpersodinami.
Garsai nesurišami.
Spalvos nesuderinamos.
Vėjo vaikai neįsūninami.

Dėstome
slystančius akmenis
kančios aptvertoje mozaikoje.

BALAD Ė

Keliamės, blaškomės,
buriame,
žodžio bijodami,
dėstome
mozaikinius pančius
iš skausmo akmens.

Stovėk
tamsaus ir tuščio kambario viduryje,
stovėk, '
'
klausyk, kaip daužos smilkiniai.

',,.■1

----------- —----------- -—

:----------------- —— — —-------------------------------------------

Varinis pypkes vožtuvėlis
LIUDAS DOVYDĖNAS
Tai dėjosi labai seniai, kai pekla buvo at
aušusį ir Morkus tašė medines klumpes, o
Marijona dažė.
Tada ant akmeninių peklos laiptų sėdėjo
jaunas velnias ir margas katinas, uodegą ap
sivijęs apie kaklą. Jeigu katinas apsiveja uo
degą apie kaklą, tai jau turi būti šalta. Taip
ir buvo. Kažin kas atsitiko peklos valdžioj, —
ėmė ir atšalo pekla.
Ir jaunam velniui buvo jau vėsu. Jis taip
pat kaip katinas būtų apsivijęs uodega apie
kaklą, bet jauno velnio uodega buvo šalta kaip
bizūnas, be jokio plaukelio.
Tada atėjo vyresnis velnias ir klausia:
— Ką tu čia veiki, jaunuoli?
— Skaitau katino ašaras, — atsako jaunas
velnias.
— Kiek jau suskaitei?
— Dar (ik dvi ir pusė ašaros iškrito.
— Kiek laiko tu čia sėdi?
— Greit bus pustrečio mėnesio.
— Kaip matau, tu ne per daug darbo turi.
— Dvi dienas ir pusdienį aš ir žiogas piovėm malkas, bet žiogas mane atleido, — jis
vienas pakankamai prisipjausiąs.
Tada vyresnis velnias kiek susimąstė. Pa
sikasęs savo lenktus, diržingus ragus, priėjo
prie jaunojo, sėdinčio ant akmeninių laiptų.
Dviem pirštais paglostė vos prasikalusius vel
niuko ragiukus:
— Tavo ragai dar nepakankamai kieti,
bet. aš tau duosiu vieną ..darbą, — pasakė vy
resnis velnias.

Nebegaliu savęs įžiūrėti tamsiuose languose —
kambarys apšviestas,
vidurys išskaptuotas.
Anksčiau galėjau įskaityti
savo veidą — raukšles ir šypseną sau.
Kaleidoskopiniai lašų raštai žvilga —
dvylikaaukštis cemento pastatas
šypsosis savo atvaizdui
t
balų skylėse — keturiuose kampuose,
apvalainai žvalu.
Mano kakta atmetė lašų krioklius
tekančius padangių šaligatviais.
A r grindinys moka verkti?
Dulkės virsta dumblu lietuje,
Visa pavirsta pilku šešėliu,
bet lietsargiai tyčiojasi, mirksi —
kodėl jie nesupranta?
Kodėl nemato, kad šviesa atskrenda
tiesiomis linijomis
tiesiai į mane.
Vidaus žmonės nežino,
nemato stebuklo —
lašai žino.
A š sėdžiu ant slenksčio ir pamirštu
jo žvilgsnį, jo piktumą.
Tegul lyja —
aš noriu būti ypatingai
^linksma šiandien,
atlyginti už lašų skausmus.
Nutilę sunkvežimiai — lietus kalba.
Klausome, versdami knygų puslapius,
užvožiame šlapią grindinį,
cigarečių dūmus, ironiškus komentarus.
Nekreipkime dėmesio į lietaus lašus.
Jie moka įžeisti.

(Atkelta iš 2 pusi.)
Calif., aiški “hum an
interest”
šalininkė, keturiose nuotraukose
pateikusi įdomių nepozuotų mo
mentų. Petras Bulionis, 22 metų
amžiaus iš Hamiltono, Ont., be
ne stipriausias šios parodos por
tretistas. Paulius Vitkus, 18 me
rų amžiaus iš Paloš Heights, 111.,
egzotinio kontrasto
šalininkas,
sugebąs įdomiai išdėstyti plėmus.
Aldonas ZaiĮskaitė, 26 metų
a'mžiau's iš Cicero, 111.,' nedrą
sios formos i r ' nenusistovėjusios
tematikos dėstytoja. Laima Balukaitė, 19 metų amžihus iš Chi
cagos, grafiškų polinkių fotogra
fė, keturiose nuotraukose parodaųti juodų linijų primatą. Vik
torija Kašubaitė, 22 metų am
žiaus iŠ Chicagos, sugebanti pa
justi ir gamtos lyrizmą ir gyve
nimiško momento pagavimą ir
pliko kontrasto jėgą. Jonas
Krumplys dviejose nuotraukose
aiškiai pasisako už formos ir li
nijos pirmavimą. Auksuolis Va
liūnas, 18 metų amžiaus iš To
ronto, Ont., spalvotos nuotrau
kos montažistas už “Nykštuką
žaliame debesy” laimėjęs šioje
parodoje II vietą. Vytautas Ku
bilas, 23 metų amžiaus iš Chica
gos, gamtos vaizduose
bandąs
priartėti prie grynosios formos.
Juozas Vaičiūnas iš Detroito, pa
traukiąs akį paveikslų dydžiu, ge
ru technišku išpildymu ir pa
veikslų įdomumu. Dalia RėklytėAleknienė, 28 metų amžiaus iš
Chicagos, foto darbuose rodanti
dailininkės ranką, sukonstruktuodama nuotraukas vaizduotė
je, o po to laboratorijoje. Rimas
Karka, 28 metų amžiaus iš To
ronto, Ont. švarios ir nesutep
tos formos šalininkas. Su mažiau
darbų pasirodė Saulius Bagdonas,
19 metų iš Chicagos, Arvydas
Grybauskas, 17 metų iš Chica
gos, Tomas Petkus, 19 metų iš
Chicagos, Algimantas Stončius,
22 metų iš Cicero, Kęstutis Pau
lauskas, 25 metų amžiaus iš Ci
cero, Vytautas Ankus, 15 metų
amžiaus iš Chicagos, Rūta Jaugelytė, 18 metų amžiaus iš Montrealio.
2avi akį jaunuoliškas noras
kurti. Paroda įvairi, verta mūsų
dėmesio.

— Čik čak ir tašau.
— Tip tap ir dažau!
Morkus užsidega pypkę, variniu vožtuvė
liu užvožiamą, o Marijona, sunėrusi rankas
ant krūtinės, neatitraukia akių nuo klumpių,
jos ranka tip tap nudažytų, išmargintų.
Turgaus dieną Morkus kinko obuolmušį
arklį, pats sėsdamas važnyčioti, o Marijoną ki
tam gale ratų prie klupmpių pasodindamas.

Darda ratai, čiuža pilnos vežėčios medinių
klumpių, pravažiuojančiuos kiemuos vištos ir
katinai kraipo galvas, — iš kur tokia klumpių
daugybė!
Vieną rytą atsikėlęs Morkus nerado vari
nio pypkės vožtuvėlio. Po lova palindęs Mor
kus ieškojo, čiaudėjo dulkių įkvėpęs, visoj
pirkioj dairėsi, net puodų dangčius pakelda
mas apžiūrėjo, o pypkės vožtuvėlio nėra, ir

Jaunas velniukas atsistojo ant akmeninių
peklos laiptų ir ištempė ausis. Vyresnys vel
nias pasakojo, kur, kaip gyvena Morkus ir Ma
rijona. Reikalas gan lengvas(Morkų ir Marijo
ną reikia supykdyti. Gyvena Morkus ir Mari
jona jau arti penkios dešimtys metų kartu,
ir nė karto jie nebuvo susipykę.
— Jei tu supykdysi vyrą ir žmoną, kaip sa
kiau, Morkų ir Marijoną, tai tu būsi aukštai
pakeltas ir tavo ragai ūmai pasidarys kieti.
Tik sudulkėjo laiptų dulkės, kai jauno vel
nio uodega sušvilpė ore, kaip gero vežiko bo
tagas.

Prie senos kalvės, arti kryžkelės, po šiau
diniu stogu gyveno Morkus ir Marijona. Ka
daise Morkus buvo kalvis, bet jam per sun
kus pasidarė kūjis, tai jis ėmė drožti medines
klumpes. Kur kas lengviau Morkui, kai jis
griebia'liepos ar žilvičio pliauską ir sau kirvu
ku tašo:
— Cik, čak ir tašaul
Jei tik bus arti, tuojau atsiliepia Marijona:
— Tip, tap ir dažau!
Taip jiems gražiai sutariant, jis čik čak pri
dirba medinių klumpių, o ji tip tap gėlytėmis,
žvaigždėmis, mėnuliais išmargina. Sudeda me
dines klumpes prie pečiaus, kur pro lango
stiklus tvieskia saulė, džidvindama medį ir da
žus. Ir žėri klumpės gėlytėmis ir žvaigždėmis,
o .Morkus._įr Marijona ima kartais ir įsižiūri
į savo darbus ir patylomis kalba:

kaip nebūta.
Ir Marijona visur dairėsi, lovoj iščiupinėjo
rankomis atklodes ir šieniką, o vožtuvėlio nė
ra, ir kaip nebūta.
O kokia gali būti pypkė be vožtuvėlio! Ir
tabakas greit sudega ir dūmas be jokio reika
lo sklaidosi apie akis ir palubėmis.

Medinių klumpių dar nebuvo vežimui, o
ir klumpių turgaus diena bus tik kitą antradie
nį, bet be varinio vožtuvėlio nėra pypkės, nė
ra ir gyvenimo.
— Tai josiu miestan vožtuvėlio pirkti,
Marijona.
— Tai ir jok į turgų vožtuvėlio pirkti,
Morkau.
Ir jojo Morkus ant savo obuolmušio arklio
be balno, tik Marijonos margą lovos antklo
dę ant arklio nugaros užsimetęs. Morkus vi
sada važiuodavo klumpių vežime, o joti jam
neteko. Pats Morkus stebisi: toli matyti nuo
arklio nugaros ir diena graži, gražesnės ir ves
tuvėse nenorėk.
Joja Morkus per kaimą, o pirkių kaminai
rūksta, dūmai kyla iki pat debesų. Užsidegtų
Morkus pypkę, bet be vožtuvėlio tai tik ta
baką barstysi ir dūmai akis grauš.
Smagu joti Morkui. Pro beržą jodamas, ke
purę pakelia, juodą katiną, skersai kelią per
bėgusį, pagraso pirštu. Jojant ežero pakraščiu,
kur mažos žuvytės kaišioja uždaras burnas,
matyti vandenyje ir arklys ir Morkus. Net
nosis matosi, atsmaukta kepurė irgi matyti, o
jei rūkytum pypkę, uždarytą variniu vožtuvė
liu, tai ir pypkė ir vožtuvėlis matytųsi. Kal
bėk šiaip, kalbėk taip, bet be pypkės vožtu
vėlio gyventi negalima!
Ir taip Morkus prijojo miestą. Ten žmo
nių daug ir negali visiems pasakyti laba < iePuodžių prekės Šiaulių turguje 1930 ra.

. _____

Nuotr. Balio Buračo

(Nukelta į 4 pusi.)
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klausia ponas.
— Žinoma pasakys, ką tik ji norės, o mū
siškis gaidys visai paseno: nė velnius išbaido,
nė laiko nesužinai.
— Aš nenorėčiau būti tavo vietoje ir gir
dėti, ką tau žmona pasakys, — taria ponas ir
veža Morkų tiesiai prie jo senos kalvės, ant
dviejų kelių kryžkelės.
Netruko karieta, keturių stoninių traukia
ma, atsidurti Morkaus kieme.
— Matai, Marijona, pats ponas mane at
vežė, o aš tau gaidį juodą išmainiau. Gud
riai gieda ir karaliaus giminę prikelia.
— Tai gaidelis, geresnio ir už auksinį mušti
nį negausi, — glosto Marijona juodą gaidį.
Sodina Marijona vyrą Morkų ir poną už
stalo ir pripila midaus iš ąžuolinės statinaitės.
O panas vis laukia, ką Morkaus pati pasakys.
— Tai, mat, dėjosi taip — kalba Morkus,
— atsibodo tampytis su arkliu, tai ir išmai
niau ant karvutės. Nei didelės nei mažos, pa
čios vidutinės.

Net skrybėlės pavargo ir ilsisi po šios dienos generalinės šokiu repeticijos Chicagos Amfiteatre
Nuotr. V. Maželio

— Tai labai gerai, turėsim dvi karvutes,
Morkau. O jau viena tai ir bus pati vidutinė.
— Ėjau ėjau per miestą akmenimis grįstą
ir- negrįstą ir sutikau žmogų su ožkute, juo
du snukučiu, nei greita nei lėta, pati vidu
tinė, tai ir išmainiau karvę ant ožkutės. Kam,
sakau, mums dvi karvės.
— Taigi taigi, kam mums dvi karvės, ož
kutė kaip tik tiks mūsų krūmuose ir po skar
džius kopinėti. Pati vidutinė — geriausia. .
— Einu einu su ožkute, jau ir pavargau,
o čia ir žmogus benešąs tokį gaidį. Tai ir
sumainiau. Gaidys tai gaidys, ir karalių pri
kelia ir velniai gaidžio bijo.
— Taigi taigi ir karalių prikelia ir vel
niai gaidžio bijo. Kad jau gaidys tai gaidys!
Mūsiškis visai nusigiedojo: ne laiku gieda, ne
laiku tyli.
Ponas nusišluostė ūsus ir sau tarė:
— Tai taika, tai žmona. Kada jie supyksJ
ta? — Padėkojęs už midų, greit išvažiavo. Lie
pė vežikui suraginti visus keturis arklius, nes

ATSARGIAI SU SAULE!
A. R A D Ž IU S

Varinis pypkės vožtuvėlis
(A tk e lta i š 3 p usi.)

na ir pakelti kepurę. O Morkus norėtų tai da
ryti, nes, regėkit, jis atjojo į miestą ne tur
gaus dieną, ne klumpių vežime, bet ant obuol
mušio arklio pypkės varinio vožtuvėlio pirk
ti.
Prijoja Morkus raudonus namus, mėlyno
mis langinėmis, o didelės geltonos durys at
daros ir slenkstis neaukštas, — taip ir vilioja
per sklenkstį klumpes perkleti.
Pririša arklį, Marijonos tip tap dailiai nu
margintas klumpes tyliai dėliodamas ant ak
meninio grindinio, eina į geltonas duris. O
ten viduje, už ilgo stalo stovi barzdotas ponas
ir didelę pypkę rūko.
— Pypkė, štai šitai pypkei reikia... pra
šau parduoti varinį vožtuvėlį, — ir tuoj iš
traukęs iš užančio pypkę duoda ponui baltabarzdžiui, raudoną švarką užsisegusiam auksi
nėmis sagomis.
— Šautuvų, kardų, parako turim. — Ir
grąžina Morkui pypkę barzdotas ponas.
— Parako, kardo ir armotos man nerei
kia, bet pypkei varinį vožtuvėlį tai pirkčiau ir
šiltu sidahru užmokėčiau.
Eina Morkus arkliu vedinas ir dairosi į
duris ir langus. Kaip tik ten, matyti, ir bus
vožtuvėlis, nes lange ant šilko pynės kabo di
delė porcelianinė pypkė.
— Pypkei vožtuvėlį prašau parduoti, —
taria Morkus dviem vyram, kurie stovi prie
tokių ilgų lentynų, o lentynose stačiomis ir
gulsčiomis ilsis knygos ir kalendoriai.
— Ne, tokiai pypkei vožtuvėlio neturim,
labai atsiprašau, — grąžina ponas pypkę, pli
kas kaip dynas ir labai trumpa nosim.
— Parduodam knygas, kurias skaitant,
žmogui sparnai Išauga, parduodam knygas,
kurių paveikslus matydami, jaunieji šoka iki
ryto, o jų tėvai užmiršta piauti byrančius ru
gius ir nesurenka vištų kiaušinių, parduodam
knygas, kurias skaitant, avinam nukrinta ra
gai, o liūtai išmoksta šieną piauti, parduodam
knygas, kurias...
Morkus, greit įsikišęs pypkę užantin, spru
ko iš ten, kur parduoda tokias knygas, kurias
skaitant, gali ant debesio atsisėsti, bet nepar
duoda varinio vožtuvėlio.
Eina toliau Morkus ir obuolmušį tempia
paskui save.
— Dar pora gerų žingsnių, ir mes rasim
varinį vožtuvėlį, — kalba arkliui, o štai kitas
arklys kaip gyvas lange stovi, ir durys pravi
ros, o viduj visokių pakinktų, balnų, net pirk
tinių botagų.
— O pypkei varinį vožtuvėlį taiposgi turi
te, sumokėsiu šiltu sidabru? — ir parodo Mor
kus visą sidabrinį muštinį, tikrai šiltą, buvusį
kelnių kišenėje.
— Gali duoti šilčiausią muštinį, bet mes
pypkių neturime ir neparduodame, — atsako
ponas su dideliais akiniais ir žila barzda.
— Jei parduodi obuolmušį arklį, tai mes
galim sumušti delnus.
Ne, Morkus arklio neparduosiąs, bet kur
beeiti, jei nerandi pypkei varinio vožtuvėlio.

lomis: “Gal ir būtų geriau dvi karvės. “Bet
griaudu Morkui ant širdies, visam mieste ne
radus pypkei vožtuvėlio, tai jis ir tarė:
— Ne karvės ieškau, o varinio vožtuvėlio
neradau visam mieste.
— Tai, Dieve, koks geras pasaulis, — ta
ria žmogus arčiau privesdamas karvę, — o aš
štai ant kelio radau pypkę ir su vožtuvėliu. O
ar anas varinis, tai nematyti, ba labai aprū
kęs.
— Netikėti svieto surėdymai! — Sušuko
Morkus, vartydamas savo nuosava
ranka
pypkę su variniu vožtuvėliu. Pypkė, tiesa, ap
rūkus, bet vožtuvėlis tikro vario, iš kurio pa
tys karaliai šiltą pinigą kala.
Morkus ir žmogus su karve greit sumušė
delnais, — išmainė arklį ant karvės. Ir štai
Morkus gavo priedo pypkę variniu vožtuvėliu,
tokio vario, iš kurio karaliai šiltą pinigą kal
dina.

Eina Morkus per turgų, karvę skersas tem
pia, o pypkė rūksta, variniu vožtuvėliu už
dengta. Ir aplink viskas šviesiau, ir Morkus
kaskart toliau spiaudo į visas puses, nes jis
rūko pypkę, užvožtą variniu vožtuvėliu.
— Žmogau su pypke, mainykim ožkelę
ant karvelės, — taria aukštas, plonas žmogus,
vedinas balta ožka, juodu snukiu.
Ir pamanė sau vienas Morkus: “Geriau bū
tų ir ožka prie karvytės namuose, kam man
dvi karvės.”
— Tabako, tikro tabako iš paties turkų
sultono pridėsiu prie ožkytės, ir ji labai gera
ir gudri, tik kalbėti nemoka, — kalba ožkos
savininkas.
Ir sumušė abu delnais.
Eina štai Morkus, ožkos ir tempti nereikia,
pati stripsena, o pypkė rūksta ir pro varinį vož
tuvėlį dūmai veržiasi kur reik. Gera pypkė, o
ir vožtuvėlis iš kurio karaliai šiltus pinigus
kaldinasi.
— Ei žmogau, mainykim ožką ant gai
džio. Gaidys gieda ir karalių pažadina ir ne
reikia užsukti. Gaidys, tai gaidys, jo visi vel
niai bijo, kai tik jis paryčiui užgieda, — kal
ba žmogus, gaidį juodą po ranka pasispraudęs. Skiauturė raudona, snapas lenktas,
o
plunksnos žvilga.
“Geras gaidys, laikrodžio nereikės ir vi
sus velnius išvaikys,” sau pagalvojo Morkus ir
netruko sumušti delnais.
— Tik skaityti ir rašyti nemoka, žmogau,
ale kam jam gaidžiui raštai, jei jis prikelia ka
ralių ir velnias jo bijo, — kalba žmogelis ir
dar paprašė Morkaus sultono rūkomojo tabako
pypkutei prisikimšti.
Eina Morkus ir lengvai gaidį pažastyje ne
šasi, o ir diena slenka vakarop, ir saulė ant
miško taikosi nusileisti. Tai ir pasuko Morkus
namolio, su gaidžiu pasikalbėdamas, pypkę
variniu vožtuvėliu berūkydamas.
Kad ir kaip gera eiti, bet pavargo Morkus.
Pasitaręs su gaidžiu ėmė ir atsisėdo pakelė
je.
Netrukus štai važiuoja ponas, keturiais ark
liais pasikinkęs, ir pamatė Morkų pakelėje.
Geras ponas kviečia Morkų sėsti šalia savęs ant
Eina štai turguj mažas žmogelis ir paskui odinės pasėstos ir imasi kalbėti. — kalbėti apie
save įsiręžęs tempia karvę.
šį ir tą. Morkus netruko apsakyti, kaip jam
—Mainykim karvutę ant to obuolmušio, sekėsi mieste ir ne turgaus dieną, koks gražus
— taria žmogus. Karvutė nei didelė nei ma ir gudrus gaidys, kuris karalių prikelia, vel
ža, vienas ragas lenktas žemyn, antras riečia nius atbaido, ir nereik, kaip laikrodį, užsukti.
si į debesis.
— O ką tau žmona pasakys, jei pamatys
Sustojo Morkus ir pamanė sau vienas ty grįžtantį su gaidžiu vietoj obuolmušio? —

Šių metų liepos 10 dieną ne
žiūrėkite į saulę, jei neturite
priemonių, apsaugojančių akis.
Įvyks saulės užtemimas. Įdomus
reiškinys. Kaip nepasižiūrėti? Ži
noma, galima pasižiūrėti, tik ne
nuoga akim, ne per akinius ir
net, ne per saulės akinius, dėvi
mus vasaros metu. Galima pa
naudoti juoda — balta fotogra
finę filmą (tik jokiu būdu ne
spalvotą). Ją reikia gerai ap
šviesti, išryškinti ir tik per dvi
gubą ar trigubą jos storumą į
saulę žiūrėti. Prieš naudojant to
kį fotografinės filmos filtrą, rei
kia patikrinti, ar nėra vietomis
emulsija nukritus. Kartais ma
žas plyšelis gali akiai pakenkti.
Užtemimas bus totalinis. Jis
prasidės .saulei tekant, Ochtsko
jūroje, į šiaurę nuo Japonijos.
Iš ten mėnulio šešėlis pereis per
šiaurinę Sibiro dalį, per šiaurės
Aliaska ir nulėks į pietryčių pusę
per šiaurinę Kanadą, kirs Hudsono įlanką, per 20 minučių perskris Quebeco provinciją ir per
rytinį New Brunswicką, Princo
Edwardo į Nova Scotia salas pa
teks į Atlanto vandenyną, kur
pakils į erdvę ir tuo baigs savo
kelionę žemės paviršiumi.
Neilgai truks visiškas užtemi
mas. Hudsono įlankos srity tę
sis tik 156 sekundes. Kitur dar
trumpiau. Bet per tas trumpas se
kundes iškils visas užtemimo
grožis. Dangus pa tamsės, užsi
degs žvaigždės, saulė taps juoda,
o saulės vainikas suspindės visu
savo didingumu.
Kitose Šiaurės Amerikos žemy
no vietose saulė bus matoma da
linai užtemusi. Juo toliau nuo
totalumo zonos, juo mažiau sau
lės bus užtemdyta. Labiausiai
užtemdyta saulė bus Churchill
vietovėje, Kanadoje. Mėnulis ten
uždengs 92.5 proc. saulės apskri
timo. Tuo tarpu San Francisco
(mieste tik 13-7 proc. Montrealis
irgi tik siaurą kraščiuką saulės
teregės. Ten 88.3 proc. saulės bus
uždengta. Bostone 85.9 proc.,
New Yorke 79.5 proc., Baltimorės — Washingtono rajone 72
proc. ir Chicagoje 63.4 proc.
Kaip jau minėta, totalinis už
temimas bus gana trumpas. Tik
pustrečios minutės. Tuo tarpu
dalinis užtemimas tęsis gana il
gai. Truputį ilgiau, kaip dvi va
landas. Vietos laiku užtemimas
Montrealyje prasidės 3 vai. 23
min- p.p. ir baigsis 5 vai 37 min.,
Bostone prasidės 3 vai 32 min.
p.p., baigsis 5 vai. 43 min., New
Yorke tęsis nuo 3val. 33 min. iki
5 vai. 45 min., Baltimorėj —
Washingtone —nuo 3val.34min.
iki 5 vai 46 min., Chicagoje —
nuo 2val.l5 min. iki 4val.34min.
ir San Francisco — nuo 11 vai40 min. ryto iki lval.12 min.p.p.
Bet jei kas panorėtų ne vien
tik pasižiūrėti saulės užtemimo,
o ir ką nors prasmingo atlikti,
gali prisijungti prie žymaus Amerikos astronomo Dr. Donald
H. Menzel vadovaujamos ekspe-

dicijos. Kaip š.im. birželio mėne
sio “Sky and Telescope” žurna
las skelbia, nereikia jokių specia
lių kvalifikacijų. Reikia tik do
mėtis astronomija. Patsai d r.
Menzel ir kiti jo grupės specia
listai astronomai instruktuos ir
skirs kiekvienam ekspedicijos da
lyviui atlikti atskirus uždavinius.
Ekspedicijos tikslas būsiąs saulės
vainiko fotografavimas ir siste
mingas ieškojimas objektų, esan
čių tarp saulės ir Merkurijaus.
Ekspedicijos dalyviams teksią
sunkiose, primityviose sąlygose

dvi su puse minutės gali pavėluoti sugrįžti į
dvarą, kur jo žmona laukia, smėlio laikrodį
vartydama, ir už pavėlavimą poną labai bar
tų.

Kitą naktį jaunas velnias sėdėjo ant ak
meninių peklos laiptų. Tada pasirodė senas
velnias, dideliais kietais ragais, o jauno vel
niuko ragų visai nesimatė. Jis laikė varinį pyp
kės vožtuvėlį, nežinodamas kur dėti.
— Nešiau atgal Morkui, bet gaidys su
giedojo ir grįžau. Morkus rado ir pypkę ir
vožtuvėlį.
— Tai nepasisekė supykdinti?
— Nepasisekė, — nusiminęs atsakė jau
nas velniukas. Apsivijęs apie kaklą uodegą,
jaunas velnias nuėjo ant akmeninių peklos
laiptų katino ašarų skaičiuoti.

gyventi, bet būsią progos dirbti i Markaičiui, SJ liepos 7 d. sueina
su moderniškais instrumentais ir 50 m. amžiaus. Yra gimęs 1922 m.
talkininkauti ' žymiems moksli Vilniaus krašte. Studijas išėjęs
ninkams. Ekspedicija tęsis, nuo Vokietijoje, Italijoje, Anglijoje ir
liepos 5 d. iki 11 dienos, kaš JAV-.se. Kunigu įšventintas 1948
tuosianti 400 dol- plius kelionė m. Anglijoje. Kai kurį laiką buvo
lėktuvu į visiško užtemimo zoną. JAV lietuvių jėzuitų provinciolas.
Kitais metais irgi įvyks totalus Bendradarbiauja spaudoje, išlei
saulės užtemimas, bet jau šiau do knygą “Širdies gelmė”, sure
rės Afrikoje birželio 30d. Ekspe dagavo leidinį “Lietuvos jėzui
dicija į Afriką jau organizuoja tai”, bet ypač garsėja savo kom
ma, tam pačiam dr. D.H. Men pozicijomis, už kurias yra laimė
zel vadovaujant. Šį kartą astro jęs eilę premijų ir susilaukęs jų
nomijos mėgėjams — talkinin išpildymo didžiosiose salėse, ra
kams kaštuos truputį brangiau dijo ir televizijos programose.
—1490 dol. plius kelionė lėktu
VOKIEČIŲ FILMŲ SAVAITĖ
vu.
Chicagos tarptautinių
filmų
festivalių organizatoriai liepos 7Kun, Br. Markaičiui 50
13 dienomis ruošia vokiškų fil
metų.
mų festivalį Davis teatre, 4614
Kompozitoriui kun.
Bruno N. Lincoln Avė.
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Saulės užtemimo Šiaurės Amerikos žemyne kelias š. m. liepos mėn. 10 dieną.
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
riai išdėstyti rampoje) negalėjo
pagauti viso choro potencialo,
ypač tenorimo. Ramios, nostal
giškos vietos pradingo tarp užuolaidų. Taip po koncerto prie
kaištavo kai kurie klausytojai,
sėdėję salės viduryje.

apie ją tebegalvoju
Vacys Kavaliūnas, AIDAI IR ŠE
PR. VISVYDAS
ŠĖLIAI. Premijuotas romanas, Chica
go, 1972. Lietuviškos knygos klubo
leidinys. Viršelis Nijolės PalubinskieVis dėlto jiedu susitaiko. Silvija
nės. 234 psl. Kaina $5.00. Gaunamas
■pabėga nuo Senkų globos. Jur
“Drauge”.

UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIĄ D O V A N Ą

J LIETUVĄ
SPECIALŪS RUBLIŲ

kai tendencingą, bet vykusį mei
PAŽYMĖJIMAI
Pradžioje solistė padainavo dvi
lės romaną “Laiptai į dangų”,
I
V.
Jakubėno
ir
dvi
G.
Gudaus
kalbėdamas apie Ievą Simonai
Jūsų giminės gali įsigy
kienės dainas. Po to tenoras Bati. ką jie- tik nori, už da
tytę, pasakė: “Romanas, apsaky
lelę reguliarios kainos arba
i ras atliko St. .Šimkaus ir Br.
mas — visų pirma mėsa ir kau
jie gali Specialius Rublių pa
Budriūno
melodijas
ir
daugeliui
žymėjimus iškeisti j grvnus
giui baigus miškininkystės moks lai, o svarbiausia karštas krau
negirdėtas ištraukas iš K.V. Ba
pinigus už labai aukščiausią
lus, jie susituokia. Jurgis gauna jas”. Juo labiau, kai reikalas su
naičio operos “Jūratė ir Kastytis”.
kainą.
kasi
apie
jaunatvišką
meilę.
girininko darbą tėviškės pašonė
Tada vėl išėjo G. Čapkaūskienė
PILNAI GARANTUOTA
Iš kitų veikėjų įdomiai nu
je.
Gimsta Danutė. Jie džiaugia
Sunku supaisyti, kodėl kai ku
ir su koncertinės primadonos sa
PILNAI APDRAUSTA
rie nūdieniai romanai pradeda si idiliška laime. Bet bolševikai, piešta Jurgio motina — darbšti,
vitvarda mikliai atpyškino ne
dora
moteris,
prisirišusi
prie
Šei
mi atvirkščiai — ne nuo pradžios, Galinio atvesti, viską išdrasko.
Galite siųsti kokią sumą
lengvas Mozarto, Verdi ir Doni
norite.
“Žmogus savo likimą nujau mos ir prie gimtosios žemės. Ga
bet nuo galo. Kartais toji “pra
zetti arijas. Atsilygindama pub
džia” pavirsta disonansiška min čia”, sako Silvija vieno pasima na ryškiai pavaizduotas klebonas
Reikalaukite mūsų NEMOKA
likai už karštus plojimus, solistė
MO ILIUSTRUOTO KATA
čių uvertiūra. Girdisi visokie tymo metu. Jos charakteris skli kun. Juodžiukynas — pamaldus,
nuoširdžiai pridėjo du encore
LOGO.
dvasiniai aidesiai bei požeminiai dinas graudumo. Psichologiškai išmintingas bitininkas. I jo būdą
numerius, vieną dedikuodama
su autorius galėjo sudėti daugiau
dundėjimai. Pakylama keliomis Silvija žymiai vieningiau
Užsakykite Dabar.
mielam prelatui J. Kučingiui.
oktavomis virš realybės. Mini montuota, negu pats pasakotojas lietuviškos išminties perlų. Skai
Tada vėl pasirodė tenoras ir at
Užsakykite tik per
mas Dantės Pragaras. Atsisklei Jurgis. Jurgio chaotiški, impulsy tytojas tiesiog laukte laukia, ka
liko monumentalius Giordano,
INTERTRADE
džia vizijos ir kiti aukšto kalibro vūs poelgiai (ypač tas neįtiki da Juodžiukynas ką nors ypatin
Puccini, Halevy.arijas, bisui duo
go
su
taikliu
humoru
pasakys.
nantis
Slapstymasis
krūmuose,
dalykai.
damas jaudinančią Toscos CaEXPRESS CORP.
Kuklus skaitytojas ima kukliai kai enkevedistai grūda į sunkve Bergždžias laukimas. Jurgis, po
vardossi raudą.
125
Bast 28rd Street
priekaištauti: Mieli autoriai, ar žimį jo šeimą, arba tas detekty- audringų pergyvenimų, šneku
Atrodo, kad šitoje vietoje vis
Penktas
aukštas
čiuoja
su
klebonu,
norėdamas
iš
negalima pradėti paprasčiau? Ar viškai paslaptingas Galinio nu
kas ir turėjo pasibaigti, nes jau
New
York,
N.Y.
10010
siaiškinti
šventumo
prasmę:
žudymas)
neturi
ryšio
su
jo
pa
ne geriau visą tą įžanginį kliedė
buvo po keturių. Kur tau! Įvyko
—
Galvoju,
kas
yra
šventumas.
lyginti
tvirta,
laiminga
vaikyste.
Tel.:
982-1530
jimo spektaklį
palikti
vėles
15 minučių-pertrauka.
niam laikui, kai skaitytojas bus Jis gi išaugės normalioje šeimoje. — Šventumas? — pakartojo
Antroje dalyje solistai susijun
Silvijos trapumas, polinkis į gi klebonas, jau einant per kapines.
pakankamai susipažinęs su visa
gė į duetus — Baras su Dabšiu
L a b a i svarb u !
Keturiems dideliems lietuviams (litografija) (Verdi), Baras su Čapkaūskienė
herojaus situacija ir žinos, kodėl lų meną ir toji nuolatinė baimė — Distancija žmogaus kelio nuo Kęstutis Lapšys (Austrija)
Paveikslas,
kongresinėje
jaunųjų
dailininkų
parodoje,
Čiurlionio
galerijoje,
Dievo.
Jurgis Jurėnas buvo pakliuvęs ką nors brangaus, mylimo pra
(Bizet) ir trio — Baras, ČapAUTOMOBILIAI
(Lietuvių foto archyvas)
Tik tiek. Daugiau jokių paaiš Chicagoj, laimėjęs pirmąją premiją (350 dol.)
rasti išplaukia iš jai padarytos
psichi atrinėn ligoninėn?
kauskienė, Dabšys, sudainuoda
Tik trumpam laikui
Vacio Kavaliūno premijuota skriaudos. Ji augo didelėje šei kinimų. Ir suprask, žmogau, ką
mi finalinę Gounod “Fausto”
Greičiausias pristatymas
me romane “Aidai ir šešėliai” moje, bet tėvai ją atidavė augin ši formulė reiškia. Abejotina, ar
sceną.
ZHIGULI
V A Z 2101
konvencionalus
pasakojimas ti tetai Senkuvienei, kai mirė rūpestingas, savojon žemėn įau
Solistams pasitraukus į užku
US $3214.00
prasideda 36 puslapyje. Iki tol Senkų vienintelė dukrelė Stefutė. gęs klebonas, apbūdintų šventu
lisį, sceną užtvindė šventiškai
mą
taip
abstrakčiai.
Dar
Ijis
pri
MOSKVITCH 412 IZH
autorius mėgina pavaizduoti J. V. Kavaliūnas gana sumaniai
nusiteikęs Šv? Kazimiero parapi
US $3155.00
Jurėno dvasinę būseną. Ji tikrai paryškino Silvijos vidinę dramą. deda tokią sentenciją: “Gimsti,
jos choras, vadovaujamas Br.
MOSKVITCH
408 - IE
gąsdinanti. Iš ligoninės išeina ne Ji niekad negali užmiršti namų gyveni, kenti, kovoji, sieki...”
Budriūno ir atliko jo paties opus
US
$3033.00
koks eilinis Žemės ūkio akademi židinio netekimo. Net sudrasky Žinoma, tai paprastas pasakymas,
Pasiklauskite bet kokio psicho apie 2 vai. po pietų svečių bū magnus — “Tėviškės nam ų”
jos auklėtinis, ne kaimo sūnus, tas gimnazijos pažymėjimas sim t e nepasižymįs originalumu. O logo — Freudo,’Sinnerio, Fren riai neskubėdami plaukė į Mar kantatą. Kantatos solo partijas
ZAPOROZHETS
Z A Z 968 US $2026.00
bet rafinuotas, didelės tragedijos bolizuoja jos gyvenimą. Net aud gal čia iškalbingumo ir nereikia? kelio ar A. Paškaūs. jie visi pat shall Aukštesniosios mokyklos dainavo Čapkaūskienė ir Dabšys.
Romanas baigiamas gerokai virtins mokslinį faktą, kad mūsų auditoriją, esančią senoviškame o grave maestose finalan įsijun
sukrėstas individas. Jis iš karto ros išversti medžiai. Lizdo išReikalaukite mūsų Spe
cialų Biuletenių su automo
metasi į aukštą filosofiją (sunku draskymo motyvas iškyla ir po sutirštintu trijų puslapių finalu, smegenų dėžutė gali sutalpinti pastate, kuris bus sugriautas 19- gė ir Baras.
bilių paveikslais.
spėti, kada ir kur jis ją išmokęs). kalbiuose: “Aš, Jurgi, niekad, kuriame prasiveržia visa Jurgio tik labai ribotą estetinių įspūdžių 75m„ kadangi yra nęsaugus že
Atrodo, su tuo viskas turėjo
dvasinių
prieštaravimų
stichija.
Jis chaotiškai apmąsto savo pra niekad, niekam neatiduočiau sa
VARTOTI RUBAI
pasibaigti. Kur tau! Geras ket
kiekį.
mės d rebėj imo atveju.
eitį ir dėl nežinomų priežasčių vo vaiko”. Radusi krūmuose Susilieja tamsūs pamišimo gar
virtis
valandos
atiteko
uždary
Mes specialistai persiun
Tegul būna goriausi daininin
Su tradiciniu
“punktualu
mėgina “Surasti matematinę lai paukščiukų lizdelį, ji susirūpina, sai su šviesia, viltinga muzika.
timui asmeninių daiktų, pri
mo
kalbai,
padėkos
žodžiams,
kai su gražiausiom, širdį ve mu” nesaugioje asyriškoje sa
klausančių svečiams iš USSR.
ko ir žmogaus — jo dabarties ir kad kas nors jo neišdraskytų. Sa Jurgis gyvena klebonijos kamba
riančiom melodijom. Tegul sce lėje prasidėjo didysis Lietuviu komplimentams, gėlių įteikimui1
Minimum 100 svarų.
ryje.
Kaltės
ir
pavydo
kamuoja
praeities santykių formulę”, nors vo tapyboje ji trokšta pavaizduo
(kas,
kas,
bet
mūsų
akompania-!
noje rikiuojasi grakščios choris Dienos koncertas, suprantama,
BUTAI
vėliau sužinome, kad matemati ti žmogaus vienatvės viziją. Sil mas, jis su žvake padega Silvijos
tės, prie mikrorono pranešinėja po visokių įžanginių įvadų ir terė jų nusipelnė visą glėbį),
Reikalaukite mūsų specia
vija prisipažįsta Jurgiui: “Kartais, pieštą paveikslą. Kyla gaisras.
kos jis visiškai nemėgęs.
graži, jauna aktorė Jūratė Nau inspiracinių prakalbų. Ir po A- plojimams ir Lietuvos himnui.
laus biuletenio.
kai pamatau vos paeinančią se-, JurS*s bėga į tamsius laukus. Ne
Po tokio įspūdingo spektaklio
sėdaitė, o prie' fortepijono iš merikos himno.
Kiekvienas rašytojas romanus
nutę, staiga iškyla ir jos mergai toli nubėga, nes tuoj pat sus
Turime 23 m. prityrimą šia
salė jautėsi kaip viena darni šei
tvermingai
skambina
žavingiau
kuria pagal savo estetinius prin
Dalyvavo rinktinės vokalinės ma. Vieni kitiems atleido, kad
me biznyje ir daug tūkstan
tės vaizdas. Rodos, matau, kaip kamba bažnyčios varpai. “Prie
sia Amerikoje akompaniatorė R. pajėgos. Vėl (antrus metus iš
cipus, kuriuos jis yra išmokęs iš
čių patenkintų klientų.
ji vienų viena praeina visą savoj manęs stovi kunigas JuodžiukyApeikytė, vis tiek mieliau vaikš eilės!) pasirodė Montrealio lak viskas taip ilgai užtruko.
pasaulinės literatūros geriausių
gyvenimo kelią. Ir man, Jurgi, nas ir laimina kryžiaus ženklu”.
pavyzdžių. Juk negalima V. Ka
Pr. V.
įspūdinga pabaiga. Struktūriš čiočiau Dantės skaistykloje, ne štingala, ne tik balsu, bet ir vai
jis atrodo sukrečiantis. Lyg bū
gu klausyčiausi apytikriai ketu dyba apdovanota Gina Čapkausvaliūnui, puikiam prancūzų li
kai
ji
atrodo
per
daug
išpūsta.
tų likimo ir kieno keršto auka.”
rių valandų programos. Psicho kienė, taip pat lietuvių mylimas
teratūros žinovui, stačiokiškai įP R O G R E S S -P A Ž A N G A
Silvijos būkštavimai išsipildo Būtų įspūdingiau, jei viskas pa
logiškai
tai
neįkandama.
rodinėti, kad jo romano pradžia
C O L L IS IO N
E X P E R T S
tenoras Stasys Baras, kuris savo
— lemties ratas užsisklendžia sibaigtų ramia, nuoširdžia Jurgio
būtų žymiai efektingesnė, jei J. siaubingą išvežimų naktį. Silvija, į išpažintimi ir tuo pareigingu seA.
&
J.
STANEVIČIUS
Los Angeles koncertų rengėjai arijas dainuoja kiekvienu dvasios
(Fender) Pilnas Pataisymas.
Jurėnas savo autobiografinę iš kad ir efemeriškai egzistuodama uiūno Dumbliausko pasirody- kartais pasiduoda laisser faire ir kūno dirgsniu. I jų tarpą įsi
Transmissions — Dažymas — Motoro
pažintį būtų pradėjęs konkrečiu,
romano
puslapiuose,
darniu, mu: "Atvežiau šaukimus į teis principui. Lietuviškai šnekant, rikiavo Los Angeles renginių pa
— Karoserijos (Body) ir Sparnų darbas
veiksmingu sakiniu, kurį randa
GAS FO R LESS.
grakščiu paveikslu įsminga są mą”. Ką reiškia kalėjimas, jei gy pasidaro vaišingi b? galo, be žiba bosas Rimtautas Dabšys.
me 16 psl.: Girdžiu —girgžda ve
O ką jau sakyti apie Broniaus
2637 W. 47th St., tel. 523*1249
monėm Jai kažkaip tinka idealis venimas sugriautas, jei nėra my krašto.
žimas. Matau jį vasaros prietemo
Štai birželio 18 d., sekmadienį, Budriūno chorą —- gausų, jauną,
tinė romantika, kurios ramias, limos Silvijos.
Chicago, Illinois 60632
je parsiūbuojantį į kluoną”. Kiek
spalvingą. Tik kažkodėl choras
pastelines spalvas V. Kavaliūnas
patrauklaus grožio ir kiek nostal
vykusiai derina. Atrodo, romano PRIES 160 M. NAPOLEONAS pat pasitraukė ir keletas tūkstan per giliai įklimpo scenoje. Net
gijos sukaupta šitame sakinyjel
ir mikrofonai (specialistų mandpavadinimas dėl to galėjo būti
čių nebaigtos ofganizuoti Lietu
V. Kavaliūnas ryžosi pradėti įBUVO VILNIUJE
patrauklesnis, tiesiog —Silvija,
vos kariuomenės.
mantriau — moderniu, nors ne
su lieknos mergaitės piešiniu vir
visuomet sėkmingu “in medias
MIRĖ POEl'AS FLACCUS
Savo žygyje į Rusiją Prancūzi
šelyje. Gal tie “Aidai ir šešėliai”
res” ibūdu. Tik bėda, kad mūsų
jos
imperatorius
Napoleonas
Poetas,
rašytojas William Kim
simbolizuoja knygos esmę, ta
išeivinis skaitytojas, gerokai iš
čiau abu žodžiai nuskamba ga 1812 m. birž. 28 d. pasiekė Vil ball Flaccus mirė Pennsylvanijos
kamuotas fabrikų ir ofisų, netu
na trafaretiškai, panašiai kaip ir nių. Jis tų metų liepos 1 d. sudarė ligoninėje, Philadelphijoje, turė
rės kantrybės nukeliauti iki 36
ankstyvesnio (1963) V. Kava atskirą Lietuvos vyriausybę, ta damas 60 m. amžiaus. Paskutiniu
psl. O nukėliauti verta, nes ten
liūno romano pavadinimas “Kal čiau neskelbdamas Lietuvos ne metu jis dėstė Hunter kolegijoje
Jurgis, sėdėdamas kalėjime, pra
nų giesmė”. Kiekviena epocha priklausomybės, o tik pavesdamas ir Pratt institute. Labiausiai jo ži
deda nuotaikingą, įdomią istori
turi savo skonį, prie kurio origi tai vyriausybei organizuoti gink nomos poezijos knygos yra: “Avają — ne nuo galo, ne iš vidurio,
naliai turi prisitaikyti net ir kny luotas pajėgas ir tiekimą jo ka lance of April” ir “The White
bet nuo pradžios.
riuomenei. Kai Napoleonas pra Stranger”. Už poeziją jis buvo
gų pavadinimai.
laimėjo,
ta Lietuvos vyriausybė, laimėjęs Glascock premiją. New
Jurgio prisiminimai apgaubti
V. Kavaliūnas, vengdamas be
kilnia, vaiskia romantika. Deta reikalingo dailinimo (tai (jau di išskyrus Vilniaus rektorių Snia- Yorko universitete buvo gavęs
lės apvalytos nuo bet kokio vul delis pliusas), išlaiko stiliuje gra deckį, pasitraukė į Varšuvą. Taip anglų literatūros doktoratą.
garumo. Matome pagražintą rea matišką vaiskumą, vis dėlto ne
PER ANNUM
PER ANNUM
PER ANNUM
lybę. Visą laiką aidi idealistinis išvengia monotonijos. Jis kažko
mes tebemokam
žodynas: gražu, lengva, šviesu, dėl neieško originalesnio, savi
ON CERTIFICATES
ON CERTIFICATES
ON ALL PASSBOOK
prasminga, krištolinis džiaugs to pasakymo, iš kurio trykštų ne
6 % už 2 M ėty
OF $1000.00
OF $5000.00 OR MORE
mas, mėnesiena, sielos gelmė, tik mintys, bet ir nauja literatū
ACCOUNTS
One Year Maturity
Two Year Maturity
Certif ikarus
raudos melodija... Jurgis įsimyli rinė gyvybė. (Pas V. Kavaliūną
(Minimam $5,000)
Silviją, iliaunutę kaimynų Sen viskas supinta
harmoningai,
CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių jūsų namo pa
kų augintinę. Neatrodo, kad Jur šmaikščiai, o vis dėlto aidi rašyti 5 % % už 1 METŲ CEBTIFIKATUS (M in im u m l 1 ,0 0 0 )
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums
gis ją myli taip, kaip visi kiti ber nis, negyvenimiškas, iš idealis
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jum s nu
niukai mergaites myli. Jis ją my tinių raštų paveldėtas tonas. Jau S A I N T
1447 So. 49th Court
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.
li su dvasiniu pakylėjimu ir li nų žmonių meilė apsupta senie
Cicero, III. 60650
A
N
T
H
O
N
Y
gotu prisirišimu, kurio psicholo nomis: praeities dvasia, preliu
TEL - 65(i-«a3i.
DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY.
PAID QUARTERLY
ginės šaknys kerojasi jo gana sa dais, simfonijomis, kažkokiomis
Joseph F. Grilmu.-ikn
S
A
V
I
N
G
S
vanaudiškame, pavydžiame ir nežinomybėmis. Pvz.: “Kiekvie- Į
Executive Secretary
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS |
tragiškai impulsyviame charakte nas susitikimas, kurio abu laukte!
'Tpen Moti a -b , fu e a
[’taure Fri. 9-5; Sat. O-l. Closed Wed
ryje. Praslenka svajingi susitiki laukdavome, vis būdavo kažkuo
mų ir pasivaikščiojimų epizodai. naujas, vis kažkas, ko anksčiau
Po to skaudus atsiskyrimas, nes nežinojome ir nejautėme, jame illllllllllllilltilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiilllllllttltlllihiiiiiiiiiiin
Silvija,
suklupusi
gimnazijos iškildavo ir atsiskleisdavo”. Ar
Philomena I). Pakel. President
FRANK’S TV and RADIO. INC.
moksle, išsiunčiama į Kauną, ba: “Visada ir visada iškyla jis
8240 SO. HAUSTEI) STREET
I El. _ CA 5-7252
pas Senkų gimines, ir ten studi 'kaip dvasinė muzika, kurioje
TEL. — GR 6-7575
6245 SO. WESTERN AVE.
DIDELIS PASIRINKIMĄ.- ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS
juoja meną. Vėliau abu vėl su amžinybės plotmėje atsiskleidžia
H O U R S : M on. 12 P.M . to 8 P.M ., T u es.
to 4, T hurs. & iFTL 11 to 8, S at. I* to 12:80
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS
sitinka. Jurgis, patyręs Galinio 'gėrio ir grožio esmė”. Mykolas
SPALVOTOS TELEV IZIJO S APARATAI
simpatijas Silvijai, pavyduliauja. Sluckis, sukūręs gal ir ideologiš iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ĮSPŪDINGAI per ilgas koncertas

Pasinaudokite Draugo "Classified” skyriumi

Chicago Savings and Loan Assn.
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DRAUGAIS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Šeštadienis, 1972 m. liepos mėn. 1 d.
Athene St., South Boston, Mass.
02127. Prenumerata JAV ir Ka
nados jaunimui 2,00 dol., užsienio
jaunimui — auka, vyresniesiems
— 4.00 dol.
• SKAUTŲ AIDAS, 1972 m.
gegužės mėn. Nr. 5. Lietuvių
skautų laikraštis. Redaguoja
J.
Toliušis, 7418 S. Claremont Ave.,
Chicago, 111. 60636. Administruo
ja A. Orentas, 6840 So. Cambell
Ave., Chicago, 111. 60629. Meti
nė prenumerata 5.00 dol.

O LYM PIA
SPARTA

E. Northport, New Y ork 11731
Tel. (516) 757-0055
Chicago

L

4 76 7 3 9 9 vakare

ZE N ITH

J

NAMŲ TAISYMO DARBAI
• I LAISVĘ, 1972 m. balandžio rius sako: “Susitikimas buvo neti
mėn. Nr. 54 (91). Politikos žur kėtas ir jautrus, tačiau pokalbyje
nalas. Leidžia Lietuvių Fronto pa'utau šaltą santūrumą... SuraBičiuliai. Redaguoja Juozas Koje | šiau jį (pokalbi) sąžiningai, be
lis, Post Office Box 34461, Los pagrąžinimų ir perdėjimų...” Ir
Angeles, Calif. 90034. Administ iš tikrųjų tas pokalbis apie soruoja Aleksas Kulnys, Post Office vietinamą Lietuvos žmogų yra
Box 34461, Los Angeles, Calif. bene patys patraukliausi šio nau
90034. Metinė žurnalo prenume jo žurnalo numerio puslapiai.
rata JAV ir Kanadoje 5 dol., ki
Aktuali ir įvykius atliepianti
tur 3 dol; atskiro numerio kaina taipgi visa apžvalginė žurnalo
2 dol. Žurnalas išeina tris kartus dalis. Viskas liečiama tikroviškai
metuose.
ir konkrečiai, be patoso ir be
Nemaža dalis naujo numerio bendrybinės deklamacijos. Iš šios
medžiagos skiriama praėjusių linijos kiek išsiskiria Anatolijaus
metų pabaigoje mirusiam prof. Kairio pastangos sukurti mitą,
Zenonui Ivinskiui, kuris pokario kad kažkas mūsuose ir
mūsų
dešimtmečiuos išeivijoje
buvo raštuose
stengiasi
suniekinti
vienas iš veikliųjų ir vadovaujan šventą partizaninę temą. Ar tik
čių frontininkų sąjūdžio žmonių, dramaturgas čia dalyko neper
pastaraisiais metais ir iki mirties tempia? Išeivijos literatūroje ne
pirmininkavęs Europos Lietuvių teko rasti mūsų partizanų nieki
Fronto Bičiuliams. Pirmiausia de nimo kokia nors moraline ir jų
damas paties prof. Z. Ivinskio aukos prasme. Jeigu
romanų,
ankstesnis
pasisakymas
apie dramų ar poezijos atveju buvo
veiksnius, formavusius jo pasau liečiama partizanų tema, tai vi
lėžiūrą, tarp jų pabrėžiant įau sai ne pačios temos užgynimo ar
gimą į lietuviškojo kaimo svei supeikimo kryptimi, o tik jos gry
kas tradicijas, tėvų religingumą, nai literatūrinės vertės ir jos de
ateitininkų organizacijos
for talių literatūrinio tikroviškumo
muojančiai teigiamą įtaką, Lie ar netikroviškumo laipsnio, jos
tuvos istorijos pasisukimą Vaka kūrybinio įtikinamumo prasme.
rų kryptimi ir įsitikinimą, kad tik
Juk, atrodo, kiekvienam, turin
darbu ir užsispyrimu galima pa čiam bent kiek reikalo su litera
siekti užsibrėžto.
tūra, privalėtų būti aišku, kad čia
temai,
Apie prof. Z. Ivinskį, kaip isto ir šventai partizaninei
riką, rezistentą ir žmogų, rašo ir jeigu ji atnešama literatūron, ne
velionio artimas bičiulis dr. Adol išvengiami taipgi grynai litera
fas Damušis, be kita ko, tarda tūriniai svarsčiai. Jeigu su šia te
mas: “Ivinskis, kaip žmogus, bu ma norima tik pamokslauti, ne
vo optimistas, lengvai laimįs ki sirūpinant jos literatūriniais rei
tų simpatijas ir pasitikėjimą, kalavimais, tai pamokslauti ga
nuoširdus, atviras kitiems, net lima nebūtinai literatūros pusla
kartais per atviras, nes savo nuo piuos, bet ir įvairių draugijų su
monę reikšdavo, nevyniodamas sirinkimuos, laikraštinėje spau
jos į vatą. Tačiau ir nemalonią doje ir kitur. Gi užuominos į kaž
tiesą sakydamas, Zenonas nebu kokių liberalų (konkrečiai jų ne
vo užgaulus”. Duodami taipgi ir suminint) kaltę, manytume irgi
kitų asmenų atsiliepimai
apie yra gana kreivas skaitytojo įtaiprof. Z. Ivinskį, pasinaudojant lei gojimas, kai tų tariamų ir iš tra
diniu “Europos LF Bičiuliu” dicijos laikomų liberalų vien tik
1972 m Nr. 1. Labai paranki ir dramaturginė kūryba mūsų par
vertinga V. Prižginto žurnale pa tizaninei temai yra atidavusi iš
teikta istorinių prof. Z. Ivinskio skirtinai pabrėžtiną duoklę. Čia
raštų
bibliografija,
užimanti turime galvoje Algirdo Landsber
gio “ Penkis stulpus turgabs aikš
daugiau negu penkis puslapius.
Gana įdomus Antano Klimo tėje” arba kad ir Antano Škėmos
straipsnis “Nesibaigiąs
ginčas: partizaninės temos dramas: “Pa
“Žvakidę”.
Baltų ir slavų kalbų santykiai”. budimą”, “Živilę”,
Autorius pabrėžia šioje proble Su Anatolijaus Kairio dramatur
moje visai naują dalyką, iškeltą giniais šios temos užmojais geriau
okupuotos Lietuvos kalbininko anųjų darbų literatūriniais svars
Simo Karaliūno (gim. 1936 m.). čiais kartu ir nesverti. Kam tada
O jisai formuluoja tezę, kad lie šitokioj konkrečioj literatūrinėj
tuvių kalba savo tūkstantmečių tikrovėj gali būti naudingas ne
temos
raidoje pergyveno ilgus laikotar tikroviškas partizaninės
pius, kuriuose savo formomis bu niekinimo mitas?
vo artimesnė tai vienai, tai kitai
indoeuropiečių kalbų grupei. • MARIJOS LITANIJA. So
Anot Karaliūno, lietuvių kalba netų rinkinys. V. Mykolaičio-Pu
po atsiskyrimo iš bendrosios th- tino vardu šitoji “Marijos Lita
doeuropfečių prokalbės buvo net nija” žinoma Lietuvoje, iš kurios
labiau gimininga gęrmanų kalbų ir tekstas rankraščio forma gau
grupei negu slavų. Kaimyninė tas. Ar ji tikrai yra Putino kūry
slavų įtaka atsiradusi lietuvių ba, aiškių žinių nėra. Rinkinys
kalboje kur kas vėliau. Viena tik perspausdintas iš Australijos liet.
abejonė: ar verta žurnalui, kuris laikraščio “Tėviškės Aidų” 1969skirtas tik politikai, spausdinti 1970 m. Išleido kun. Pr. Vaseris,
savo puslapiuos ir tokius, grynai 18 Henry St., Kensington Vįe.
mokslinius dalykus, kaip čia mi 3031, Australija, Rinkinys kiše
nėtas Ant. Klimo rastas.
Jam ninio formato, 65 psl., išleistas
vieta, visais atžvilgiais, parankes Melbourne 1972 m.
Knygoje telpa 65 sonetai. Tai
nė ir naudingesnė, būtų “Aiduo
se” ar kuriame kitame, labiau bene pats didžiausias ligšiolinėje
mokslinio, lituanistinio pobūdžio mūsų literatūroje išimtinai to
kios formos eilėraščių rinkinys.
leidinyje.
kultūros
Žurnale yra duodamas nepa Kaip žinome, Vakarų
prasto įdomumo pokalbis dviejų raidoje ne vienas didžiųjų jos ge
vaikystės draugų, net giminaičių, nijų yra parašęs gausius pluoš
vokiečių okupacijos metais dar tus sonetų, per šimtmečius ir iki
spėjusių gimnazijos suolo para šios dienos laikomų gražiausiais
žiedais.
gauti, paskui lygiai išsimokslinu europietiškos poezijos
sių vieno Vakaruose, kito oku Užtenka tik prisiminti Dantės,
puotoje Lietuvoje. Juodu čia pra Michelangelo, Petrarkos ir Šeks
ėjusią vasarą susitiko Amerikoje. pyro nuostabiuosius sonetų rinki
Apia pokalbį ir susitikimą auto nius. O dabar ir lietuvių kalboj

Staliaus, dažymo ir visus
darbus atlieka lietuvis —
prieinama kaina.

kitus
labai

SKAMBINTI RE 7-9615

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

ROOSEVELT PICTURE
FRAME COMPANY

IR MĖGĖJAMS

Manufacturers

Daug sutaupysite pirkdami čia

įvairių filmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidarą pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vaL
Auksuolis Valiūnas (Toronto, Kanada)
Nykštukas žaliame debesy
Nuotrauka, kongresinėje jaunųjų foto parodoje laimėjusi antrąją premiją (250 dol.) (Lietuvių foto archyvas)

turėsime tobulu formos pajauti
mu ir nemaža išraiškos jėga su
kurtą religinės temos visą sone
tų rinkinį.
Knygos plano pagrindan čia
paimta Marijos litanijos kreipi
niai į Dievo Motiną. Kiekvienai
kreipinio temai skirtas ir atskiras
sonetas. Tokiu būdu kreipiniai ir
prašymai sudaro kiekvieno sone
to antraštę. Štai vienas pavyzdys.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• JAUNIMO
SVAJONĖS.
Moksleivių metraštis, 1971-1972
m- Redaktoriai: Aloyzas Pakal
niškis ir Loreta Stončiūtė. Redak
cinė komisija: O. Barškėtytė, D.
Bilaišytė, V. Jasineyičius, R. Kubiliūtė, V. Mockaitis, G. Reinytė, D. Saliklytė, V. Sidabras. Met
raščio globėjai: Juozas Masilionis
ir Rimas Černius. Išleido ChicaKARALIENE KANKINIŲ,
gos Aukštesniosios lituanistikos
MELSKIS UZ MUS
mokyklos tėvų komitetas 1972 m.
Spaudė Galinda Press ClevelanSugriuvo niūrios sienos koliziejaus. de. Viršelyje Alg. Kezio, S. J.,
Nutilo riksmas liūtų alkanų,
nuotrauka "Pavasario
gėlės”.
O nekaltųjų šventas kraujas liejas
Piešiniai R. Meleckaitės ir Pau
Ant žemės dulkių, smėlio, akmenų.
liaus JasineviČiaus. Leidinys 'gau
siai
iliustruotas mokyklos veiklos
Prie Dievo sosto amžių kančios kyla.
formato,
Didvyriams palmes ruošia angelai. nuotraukomis, didelio
152
psl.,
tiražas
800
egz.,
kaina
O jie nulenkia galvas ir nutyla.
2.50
dol.
Nes didesni Marijos sopuliai.
Nėra skausmų — kaip josios
skausmas didis.
Baisesnis jis už tūkstantį mirčių.—
Kas ją po Jėzaus kryžiumi išvydęs,
Neguostų Jos auka savų kančiųl
O melsk už mus, Marija Sopulinga,
Nes Dievo meilės kančioje mums
stinga.

• LAIVAS, 1972 m. liepos
mėn. Nr. 7. Religinio ir tautinio
gyvenimo mėnesinis
žurnalas.
Leidžia Marijonų vienuolija. Re
daguoja kun. Kaz. Barauskas. Me
tinė prenumerata Amerikoje ir
Kanadoje 4.00 dol., kitur — 5.00
dol. Redakcijos ir administracijos
adresas: 4545 West 63rd St., Chi
cago, 111. 60629.
• VARSNOS 1972 m. kovo balandžio mėn. Nr. 3-4. Mokslo
ir kultūros mėnraštis. Leidžiamas
Lenkijos lietuvių. Redakcijos ad
resas: “Varsnos”, P.K-O. I O-M
Warszawa, ui.
Marszalkowska
100-102 Nr. 1-7-110.245, Poland.
Metinė prenumerata 48 zlotai.

• LIETUVIŲ
JAUNIMAS,
1972 m. Nr. 6-7. Pasaulio lietu
vių jaunimo informacijos laik
raštukas. Leidžia Lietuvių jauni
Chicagos Aukštesnioji lituanis mo informacijos centras, P. O.
tikos mokykla nepameta gražios Box 8992, Boston, Mass. 02114.
tradicijos, jau eilė metų, mokslui Redaguoja Gintaras Karosas, 259
baigiantis, išleidžia puikų, tiesiog
paminklinį metraštį,
kuriame
apstu pačių mokinių rašinių, be
LIETUVIO BATŲ TAISYMO
letristinių apybraižų, eilėraščių.
Šiemet 18 metraščio puslapių dar D I R B T U V E
skirta ir Toronto (Kanada) Mai 4612 S. Paulina St.
(Town oi Lake)
ronio vardo šeštadieninei mokyk
Dirba 6 dienas Savaitėje. Pirm. ir
lai.
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki

Iš tikrųjų yra įdomi ,mįslė: kie
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.
no jie . būtų Lietuvoje parašyti?
• TIK PRADŽIA Moksleivių Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą.
Sonetų nuorašai tenai eina
iš
rankų į rankas. Su jais sklinda ir metraštis, 1971 - 1972 mokslo
Darbas garantuotas.
nuomonė, kad ši aukšto lygio re metai. Kristijono Donelaičio litu
S T A S Y S Š A K IN IS
liginė poezija sukurta V. Myko anistinių mokyklų Chicagoje lei
T el. — YArds 7 -9107
laičio-Putino, vieno iš ryškiau dinys. Viršelis dail. P. Aleksos.
sių figūrų lietuvių poezijoje po Techninė priežiūra — Sigito Ra
Maironio. Sonetų žodynas ir ki mono. Piešiniai — aukštesniosios
tos poetinės priemonės
aiškiai mokyklos mokinių. Nuotraukos
WAGNER & SONS
ne kartą primena Putina poeti Vaclovo Noreikos. Spaudė M.
T yp ew riters —■ A dding M achines
C heckw riters
nį braižą. Bet kartais vėl stabte Morkūno spaustuvė Chicagoje.
N uom oja — P a rd u o d a — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
li, lyg skaitytum A. Jasmantą. Didelio ir gražaus formato pusla
Virė S>0 m. p a tik im a s p a ta rn av im as
Beveik sunku būtų ir patikėti, piai užpildyti pačių mokinių ra
NAUJOJE VIETOJE
kad pastarojo dešimtmečio Lie šiniais ir literatūrine kūryba.
5610 S. Pulaski Kd., Tel. 581-41II
tuvoje būtų taip visai nežinioje,!
tiesiog kaip grybas po lietaus, ■
užaugęs ir subrendęs toks savai
mingas ir niekam nežinomas, ra
N uo
šęs tik sau, poetas. Sonetuose
spindinti didelė literatūrinė kul
19 14 M e t u
tūra, tobulas žodžių ir formos ju
Midland Saving's aptar
timas daug kur noroms nenonauja taupymo ir namų
roms skaitytojo mintis kreipia į
paskolų reikalais visas
Putiną. Juo labiau, kad pastarai
mūsų apylinkes. Dėko
siais savo gyvenimo metais Pu
jame Jums už mums
tinas ypač mėgo soneto formą ir
parodytą .pasitikėjimą.
nemažai kitomis temomis yra jų
Mes norėtum būti Jums
rašęs ir paskelbęsnaudingi ir ateityje,
O aplamai toks religinės poezi
jos pluoštas, ir labai geros poezi
jos, šiandieninėje, okupanto bedfevinamoje Lietuvoje rodo, kad
religinė mintis, religinis būties
pergyvenimas ten ir po tiek per
sekiojimo metų yra gyvas ne vien
tik pamaldžiose moterėlių širdy
se, bet ir didžios kultūros rašy
tojų protuose bei jausmuose. To
kios tenykštės realybės rėmuose
mums tampa labiau suprantami
ir anie 17000 parašų ir kiti pa
starieji tragiško protesto įvykiai
Lietuvoje

sąskaitos apdraustos iki
$20,000.00

MIDLAND
SAVINGS

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 West 63rd Street

Rankomis išpiaustyti paveikslų
rėmai — pritaikinti paveikslams
ir skelbimams, rėmai — metalu
aplieti rėmai.
2406 So., Oakley Ave., Chicago
Tel. Virginia 7-7258 - 59

Chicago, Illinois 60629

Telei. PRospect 6-8998
Skelbkitės dienr. "Drauge".
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B. R. PLETKIEVVTCZ, Prez.

2 5 5 5 W est 4 7 th Street

T el. LA 3 -1 0 8 3

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

6

5

%

M okamas už dviejų Me
tu CertJttcatu sąskaitai
Minimum $5,000.00

%

Naujas aukštas divi
dendas m okam as už
Investavimo sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

VALANDOS:

PIRMAD. ir KETVIRTAD........... » v. r. iki » V. v .
a n t r a d . ir p e n k t a d ............. » v. r. iki s v. v.
fiEfiTAD. 0 v. r. iki 11 v. d. — Trrftad. uftdarrta.

LF išleido dviejų spalvų (raudona ir
tamsiai žalia) lipimikus. Kaina — $1.00
už keturius lapus (144 liplnukai).
Kas norėtų jų įsigyti sau ar platinimui
— kreiptis į LF būstinę: 2422 W. Mar
quette Rd., Chicago, Ui. 60629, tek (321)
925-6897.

Naudokitės proga-skriskite papiginta kaina
į Lietuvą rudenį ir žiemą
Walter Rask-Raščiausko vadovaudamas American Travel Service Biu
ras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą.
Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas ir tą darbą sėkmingai
tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet vyksta
sklandžiai.
Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
CHICAGA — NEW YORK SPALIO MĖN. 2 d. — 15 dienų kelionė
iš New Yorko $660.00 + tax,
iš Chicagos $760.00 + tax

11 dienų Lietuvoje
PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE
CHICAGA — NEW YORK GRUODŽIO MĖN 21 d. — 14 dienų kelionė
iš New Yorko $660.00 + tax,
iš Chicagos $760.00 + tax
11 dienų Lietuvoje
•Total tour prices are subject to airline agreement and government
approval.
Dėl informacijų skambinkite ar rašykite.

AMERICAN
P

5%
All accounts compounded daily —
rassook
Savings
paid quarterlly

6°A
j į į j į naB

or

1

TELEFONAS — ( 3 1 2 ) 2 3 8 -9 7 8 7

2 Years Savings
Certificates
(Minimum $5,000)

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. W estern Ave., Chicago, 111. 6 0 6 4 3
Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės pas mus.

Į

Paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame infor
macijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus. Parūpiname lėktuvų
bilietus ir reikalingas vizas.

šeštadienis, 1972 m. liepos mėn. 1 d.

DRAUGAS -

Nr. 154 (26) — psl. 7,

MOKSLAS. MENAS. LITERATŪRA

tijoj inkorporuota Stravinskio-j mitetas tiems planams vykdyti. J
Diagilevo fundacija. Prie muzie-! jį įeina Aristotelio Onassis žmojaus planuojama įsteigti teatrą, na (Kenedienė), Italijos flmba9askirti stipendijas muzikos, baleto dorius prie JAV E. Ortona ir kiti.
studijoms. Numatomas ir naujos i Muziejaus pradžiai Stravinskio
Venecijos baleto bendrovės steigi-1 žmona turi 26 dėžes eksponatų
mas. Sudarytas tarptautinis ko- *iš jo palikimo.

K u lt ū .r in ė
K r o n iK a ™
Muzikos premijai
Lietuvos
kompozitorių sąjunga
atrinko
šiuos kandidatus: V. Barkauską
Didžiausias spaudos draudžia- — už simfoninę muziką; J. Karo
mojo laikotarpio poetas, nemarus są — už vokalinius kūrinius ir
savo neužmirštama poezija pa- i V. Landsbergį — už knygas apie
triotinių jausmų žadintojas prel. M. K. Čiurlionio kūrybą
Jonas Maironis yra miręs 1932 m.
Dailės premijai Lietuvos daili
birželio 28 d., taigi šiemet suėjo ninkų sąjunga pasiūlė šiuos kan
jau 40 metų, kai jo nėra mūsų didatus: S. Džiaukštą — už te
tarpe, tačiau jo eilėraščiai, virtę matinius paveikslus D. Tarabilgiesmėmis, dainomis bei vis pa- dienę — už jos grafikos darbus
sirodantieji naujais leidiniais, ir knygų iliustracijas: St. Ušinsskamba visose vietose, kur tik gy ką —už vitražus. Dailės muzie
vena lietuviai. Net ir okupuoto- jus ir Vilniaus universitetas kan
je Lietuvoje, kad ir kartais bruta didatais premijai pasiūlė B. Pakš- i
liai išcenzūruojant, vis pasiro tą, G. Drėmaitę-Kriščiūnienę, N. I Gary Mankus (Chicago, JAV)
do naujos Maironio poezijos lai Murelę, L. Vedrickienę ir A. Žel Nuotrauka, Jaunimo kongreso
dos. Ypač okupacijos metais tie vienę—už keturių XVII ir XVIII
siog atgyja Maironio kultas.
amžiaus gaublių restauravimą.

40 metų, kai nebetur me
Maironio

Ą

**

Literatūros, muzikos ir dai
lės premijų kandidatai oku
puotoje Lietuvoje.
*

.

Kaip skelbia Vilniuje leidžiamas ‘'Literatūros ir Meno” sa
vaitraštis birželio mėn. 17 d. lai
doje, vadinamų respublikinių pre
mijų 1972 metų kandidatai yra
atrinkti ir Ministrų tarybos pa
teikti visuomenės svarstymui.
Literatūros premijai Lietuvos
rašytojų* sąjunga pristatė šiuos
kandidatus: A. Churginą — už
Dantės “Dieviškosios komedijos”
ir Goethes “Fausto” vertimus. V.
Bubnį —už romaną “Alkana že
mė” ; J. Mikelinską — už novelių
rinktinę “Rugpiūčio naktį”; J.
Požėrą — už apsakymų knygą
“Auksas”; K. Sają — už apysaką
“Ei, slėpkitės”: Alb. Žukauską
— už poezijos rinkinį “Atodan
gos” ir V. Žilinskaitę — už satyros ir humoro rinktinę “Karu
selėje”.

HIGH RATES
F

Mūsų tautos pirmaujantis lyrikas, romanistas dramaturgas ir
lietuvių literatūros istorikas Vin
cas Mykolaitis-Putinas, gilių psi
chologinių problemų kėlėjas, yra
miręs 1967 m. birželio 8 d., ir
jau penkeri metai, kai jo neteko
me.

»

Tačiau šį kartą režisierius Cacoyannis, pasirinkęs net ne pa
čią stipriausią Euripido tragedi
ją “Trojietės”, nepasižymėjo ge
riausiu pastatymu.
“The Trojan Women” filmas
Cacoyannio surežisuotas, pas
tatytas ir net jo paties filmo
tekstas parašytas.
Tekstą jis pritaikė iš Edith
Hamilton angliškojo vertimo.
Tas pats Cacoyannis pastatė la
bai sėkmingai šią Euripido dra
mą 1965m. Ravinijoj, čia pat mū
sų kaimynystėje Chicagoje.
Savo filmui “The Trojan Wo
men” režisierius parinko nuosta
biai stiprų aktorių sąstatą. Tro
jos Elenos rolėje^— klasiniai gra
ži Irene Papas. Venessa Redgrave,
jos stipriausia konkurentė klasi
kiniame grožyje, Andromachės
rolėje ir dar veteranė Katharine
Hepburn ir jauna Genevieve Bujold.

HIGHEST

“Field Museum''
foto parodoje, jaunimo centre. Chicagoje, laimėjusi trečią premiją (150 d o l.).

Prof. Niebuhr premija
universiteto prezidentui

RESERVES

4071 Archer Avenue

Stravinskio - Diagilevo
muziejus Venecijoj
Vera , Stravinskienė,
Igorio
Stravinskio našlė, ir rašytoja
Parmenia Migel Ekstrom Vene
cijoje, Italijoje, steigia Stravins
kio — Diagilevo muzikos, baleto
muziejų, kuris bus įkurtas atnau

jintuose Venecijos rūmuose. Ja
me bus įvairiomis kalbomis rank
raščių ir kitų Stravinskį bei Diagilevą primenančių dalykų. Diagilevas yra vadinamo Rusų ba
leto steigėjas, miręs 1929 m. Ita
lijos vyriausybės tam muziejui
paskirtų rūmų atnaujinimas kai
nuos apie 400,000 dolerių. Mu
ziejui finansuoti New Yorko vals-

Per Annum

TEL. — LA 3 • 8248

$1000 or more
Certificates
1 year min.

51P

(W est of California Avenue)

Pet Annum

Investment
Bonus
Certificates

M A RQ U ETTE FUNERAL H O M E

G Ė L Ė S

— TĖVA S

Vestuvėms, banketam s, laidotuvėm s
ir kitokiom s progom s

TRYS

BEVERLY MILLS GELYNYČIA

IR

MODERNIOS

SO N U S —
KOPLYČIOS

2533 West 71st St.
Telef. GRovehlll 8*2345*6
1410 S. 50th Ave., Cicero
TOwnhall 3*2108-09

2443 W . OSrtl S treet, C h icago, Illin ois
T EI,. P R 8 -0 8 3 3 — P R 8-0834

U R STt

EARN MORE...
MORE OFTEN

Dialogas yra anglų kalba (Edith Hamilton vertimas). Klasi
kinės kalbos perkėlimas į sceną
yra sėkmingesnis, negu filme.
Ecubos dulkėtas veidas ir liūd
nos senos akys perdaug arti prie
žiūrovo, kad šis patikėtų, jog ji
sugebėtų taip rūpestingai pa
rinkti savo žodžius.
Ir labai norint ir dar daugiau
besistengiant, negalima būtų pa
sirinkti geresnio sąstato, kaip
Hepburn, Redgrave, Bujold ir
Papas- Bet jos yra istorinės statu
los. Toji pati Vanessa Redgrave,
kaip Andromacha, atrodo žai
džianti su ta mintimi, kad ji yra
moteris, kuri nužudė savo mažą
jį sūnelį, o ne faktinai toji mo
tina tokioje baisioje situacijoje.
Iš visų savo vaidyba išsiskiria
Irene Papas. Kaip Trojos E lena,1
ji erzina savo sargybinius ir
prausiasi vandeniu, kai moterys
lauke trokšta kaitrioje saulėje.
Šitoji Elena sugebėjo įkaitinti
vyrų vaizduotes ir pražudyti
Troją.
’ I

$6000 or more
Certificates
2 year min.

Chicago, III. 60632
W. Brandt. Premijas paskyręs
komitetas pažymėjo, kad abudu
jie dėl to buvo parinkti premi
joms, kadangi “jie nuostabiai at
spindi dr. Niebuhr susidomėjimo
sritis ir įtaką, o taip pat ir gel
mę jo tikėjimo į tą, kas vadina
ma krikščioniškuoju realizmu”.

M

AUTOMOBILIAMS

STATYTI

Laidotuvių Direktoriai
S Ž E I H s E V A N S
6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

For the individual with $5000 or more who
wants the insured safety and stability
a savings account and the maximum rate
of return . .. investing in a Standard Federal
Certificate Account makes sense! The
interest rate is 6% per annum, and Standard
Federal compounds the interest daily to
yield an annual return of 6.18% when left to
compound. Interest is paid monthly or
quarterly, as you prefer. This certificate
matures in two years.
If you have $1000 to invest in a certificate.
Standard Federal pays you a big 5-3/4% per
annum with a 1 year maturity.

STASĖ SEMĖNIENĖ

Klasikai patenka į ekraną taip
labai retai, kad juos norėtųsi pa
sitikti su išskėstom rankom ir at
rodo nedrąsų ir beveik nelojalu
ieškoti kokių priekabių tarp tų
kelių, kurie susukami į filmą.
Jau pralėkė visas dešimtmetis,
kai Michael Cacoyannis sureži
savo vieną pačių stipriausių fil
mų, susuktų iš graikų tragedijos,
“Elektra”. Tai buvo tyras, juo
das — baltas filmas ir turėjo
tokį klasikinį paprastumą, kad
publiką privertė lieti ašaras. ElektroS rolėje buvo Irene Papas,
jauna graikų aktorė; anksčiau
šert bei ten Šmėkštelėjusi, ta
čiau ’“Elektroje” išnirusi
kaip
nepaprastai pajėgi aktorė.

— AT —

SAVINGS & LOAN ASS’N

įsteigta protestantų teologo ir
filosofo Reinhold Niebuhr premi
ja, kurios gavėjui įteikiama 5,000
Jaunas dramaturgas
dol. Šiemet ji buvo paskirta pirmą
Vienas iš pirmaujančių Lietu kartą. Ją gavo Notre Dame uni
vos dramaturgų — K. Saja — versiteto prezidentas kun. Th.
birželio 27 d. sulaukė 40 m. am Hesbūrgh ir Vokietijos kancleris
žiaus. Jo dramos “Mamutų me
džioklė” ištrauka Ghicagoje sta
toma Jaunimo kongreso metu.
Saja yra gimęs 1932 m. Šklėriuo
se, dabartiniame Pasvalio rajone.
1952 m. Klaipėdoje baigė žemės
ūkio technikumą, 1954 m. Klai
pėdos mokytojų instituto gamtos
-geografijos fakultetą, gi 1958 m.

Nors Cacoyannis sugrįžta į tą j
pačią žemę, prie to paties vaiz-'
dinio stiliaus, bet “Trojietėms”
toli ligi "Elektros” meninio lygio.
Mes ir dabar matome elegan
tiškai išmėtytą choro sugrupa
vimą, mes ir šį kartą sekame iš
arti fotografuotus tragedijos per
sekiojamus veidus, mes žiūrime
į tragiškas figūras, plieskiančios,
negailestingos saulės prirakintas
prie žemės, ir gamtos vaizdus,
pilnus uolų ir brūzgynų.
Tačiau režisierius sugrįžo tik
paviršiumi. Jis pametė įtampos
stiprumą. Klasikinės graikų tra
gedijos nesiduoda taip lengvai
natūraliai filmuojamos, jos yra
poezija, ne proza, ir priklauso
nuo jų žodžių galingumo.

QUARTERLY

BRIGHTON

Filmų įvairumai
Trojos moterys

P A ID

Annum

Passbook
Accounts

Vilniaus Pedagoginio
instituto
lietuvių kalbos ir literatūros fa
kultetą. Jis yra vienas produkty
viausių okup. Lietuvos drama
turgų. Kai kurie jo kūriniai buvo
statomi Estijos ir kitų kraštų te
atruose.

. jau penkeri metai, kai
netekome Putino

P er

MAŠINOMS VISTA
REpublic T-8600
REpnbUe 7-86.01

nnVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
L a I d o t u v I v D ir e k t o r ia i
f i y s M o d e rn iš k o s
Ko p 1 v f • n t
4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 u LA 3-98bk
nohū? south Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

For more information about our savings
plans, call or stop in at Standard Federal Savings,
the 175 million dollar savings association
located in your neighborhood.

L A ID O T U V IŲ D IR E K T O R IA I
Lietuvių

Laldotuvią Direktorių Asociacijos

Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SUNOS
Savings Certificate
2 Year Maturity
S5000 Or More

Savings Certificate
t Year Maturity
$1000 Or More

Tel Virginia 7-6672
1814 W. 28rd PLACE
Tel REpubllr 1-121$
8424 W. 69th STREET
Tel 974-4414
11028 Southwest Highway, Palos HlUa 01.

INTEREST COMPOUNDED D A ILY PAID MONTHLY
Receive interest check automatically
monthly or quarterly, or accumulate for
higher yield.

VS48 8 CALIFORNIA AVE

AS8ET3 OVER $175,000,000eRESERVES OVER $14,900,000

3807 8. UTUANICA AVĖ,

STANDARD
FEDERA

Savings and Loan A ssociation of Chicago

4182 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

PETRAS

BIELIŪNAS
Tel LAfayette 8-867»

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel. YArds 7-S4O i

POVILAS 1. RIDIKAS
S854 S. HAI.STEI) STREE7

I
I

Tel. YArds 7-l9i

JURGIS F. RUDMIN
TeL YArds 7-1188-1188

SS19 S. UTUANICA AVĖ.

VASAITIS >446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL

BUTKUS
Tel. OLymptc 2-1008

LEONARD BUKAUSKAS IR SONUS
649 East 162nd Street South Holland
10821 South MSchlgan Avenue, Chicago
TEL — n o 4-2228

M

,

i

Nr. 184 (26) — pal. 8

šeštadSenfe, 1972 m. liepos mėn. 1 d.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

DIDŽIOJI BARZDŲ REIKŠME
Apie barzdas mes ne kartą ra| šėme Spygliuose, kaip apie labai
svarbų veiksnį. Lietuvių Jaunimo
žurnale Jonas Lukoševičius šitaip
aptaria barzdas:
Barzda yra prieinamas dalykas
visų profesijų atstovams.
Ji želia net plikiams.

REDAGUOJA DR. S. ALICNAS

APIE ŠOKIUS SENIAU IR DABAR
Jeigu kas paklaustų, kodėl žmo
gus šoka, tai jis ir nežinotų ko
dėl. Šokimas yra labai senas ir
laiko tėkmėje tų šokių buvo viso
kių, šoko apsirengę ir nelabai,
taip pat ir dabar šoka vieni la
biau aprengti, kiti ne taip labai,
o kiti, ar kitos, taip sakant, ir vi
sai nieko nedėvi, nors tokie šokiai
susilaukia didelio pasisekimo. Net
mūsų šaunius tautinius šokius su
visais drabužiais nuneša..Šokio ke
lias nėra ir nebuvo lengvas. Ne
nuostabu, kad dabar dr. L. Kriaučeliūnas tiek stengiasi, kad galė
tų šokėjus suvežti, nes šalia šo
kančių yra ir nenorinčių šokti.
šokis yra šiek tiek ir pasiauko
jantis darbas. Vargas rengėjams,
bet vargas ir patiems šokėjams.
Įdomiausia, kad tokio vargo buvo
visais laikais, net ir senovėje, ka
da nereikėjo važiuoti šokti tūks
tančius mylių. Štai Serafino Kašeliausko knygoje “Szala pavargėlių
siratų” išleista 1904 m., rašo:
“Dar reik žinoti ir tą, kad tie
naktiniai szokiai(taneei)ne įsaky
tai nuvargin kūną. Prižiūrėk ryt
metį tokiam szvilpikui palaidū
nui, arba pluszkei mergai, kurie
kėlės adynas szokinėjo. veezeruszkose (vakariniose). Szitai anų akis rauzvos, po akimis melina vei
das iszbales ligos, o paleistuvingos lupos nuo sarmatingų kalbų,
juokų ir dainų džiust, balsas už
kibęs, kojes drebanczios kaipo nuo
sunkiausio darbo. Ar matote kaip
sunkiai kankin szetonas savo ver
gus (nevalninkus) szokėjus vaka
rinių, liep aniems visą naktį be
atilsio apipiltėms prakaitu suktis
rate, daužyti kojomis grindis, rynant dulkes, durnus tabokos ir
smarvę, vienkart biesas pripildo
szirdiį szokėjų pageidimais, užvi-

Praktikas

THEORIST
Teoretikas

dėjimais, neapykantomis ir viso
mis piktybėmis.”
Taigi, eina kalba apie užvydėjimus, tiesiog lyg iš šių.laikų pa
imta, kada vieni rengėjai nesu
taria su kitais rengėjais, kada vie
na vadovė su kita vadove.

dą—pirmas žmonos kočėlo smū
gis, stipriausias, teks barzdai, o ji,
kaip žinia, tam nejautri.
Ir apskritai, užuot kišus visą
galvą, dažnai verta pirmiausia
pasiūlyti barzdą.
Barzda žmogui reikalinga visais
gyvenimo atvejais.
L Kai esi patenkintas, barzdą
Netolimoje ateityje
barzdas
gali glostyti.
galės augitni ir moterys: negi me
2. Susierzinęs —ją pešioti.
dicina ilgai taikstysis su tuo, kad
3. Supykęs — grėsmingai kra
! jos šioje srityje nusileidžia vyram?
Barzda — geriausias žmogaus tyti.
draugas.
4. Pasigėręs —šluoti ja grindi
L Ji gali paslėpti: a. ne per
nį.
švariausių baltinių apykaklę; b.
6. Prasigėręs — užstatyti (sako,
riebų pagurklį; c. liesą pagurklį,
d. dar kai ką.
lombardas tuo tarpu priima tik
2. Namo grįžus ne visai blai visai naujas barzdas. Tai, manau,
viam, pro duris galima įkišt barz- ne visai teisinga).

APIE SAVE IR SŪNŲ
• Šosonų kaimynas straipsnyje
“Mano kaimynai šošonai”, “Drau
go” kultūriniame priede 1972.6.
10, Daumantas Cibas tašo: “Po
procesijos visa minia puola prie
būdelių užkandžiauti ir pramo
gauti. O aš su sūnum susigaunam
vienuolę”.

7. Pagiriodamas —ją rautis ir
prisiekinėti daugiau nebegerti.
Tapęs abstinentu — ją čiulp
ti.
9. Su kuo nors nesutikęs, mur
mėti tik į barzdą, — tai niekada
nepakenks.
10. Neturėdamas ko veikti —
šukuoti barzdą; yra tarnybų, kur
šioje srityje, įmanoma pasiekti be
galinės tobulybės.

0KQUADF1EP
RECIPIENTS

Mokesčių mokėtojas vis išsilaiko. nors ir labai ne spygliškoj padėty.

ŽMONA, VYRAS IR LAIKAS

SPYGLININKA! GUODŽIASI

Vieneri metai po vedybų: Vy
—Liudas Balvočius rašo: “Po
Žinoma, šokimų yra visokiau
GAMTOS DOVANA
ras, duodamas žmonai algą, sa nas Daktare, Tamstos redaguoja
sių. Šokinėjo blezdingėlę žurnalis
ko: “Dovanok, bet išleidau 14 muose “Spygliuose ir Dygliuose”
tas J. Janųšaitis, šokinėjo oželį
— Bemiulk, iš kur tu taip iš
kapeikų cigaretėms”.
kuo važiuoja Šėtonas
(gegužės mėn. laidoje) buvo iš
šventės pirm. dr. L. Kriaučeliū- mokai keiktis?
Penke-ri metai po vedybų:
Nepatenkintas barzdotasis profe
spausdinta
skiltukė — “Spaudos
nas, šokinėjo vadovės, tėvai, ko
“Šėtonas nesnaudžia: jis tūlus
— To negalima išmokti. Tai sorius klausinėja pilietį, kodėl šis be
Žmona, imdama iš vyro atlygi apžiūrėjimas”, arba “Padėka re
mitetai ir pinigų teikėjai. Nuosta- gamtos dovana.
gydytojus pasikinkęs zovada le nimą, sako: “Kai susituokėm, tu
barzdos.
cenzentui”. Ten pirmojoj past
kia, kad kuo greičiau praturstų
dvigubai daugiau gaudavai”.
raipoj šitaip pasakyta: “Rašytoja
mūsų gyvybės sąskaitom ”
Dešimt
metų
po
vedybų:
Į
P.
Orintaitė linksmai “Naujieno
Dr. J. Adomavičius
žmonos klausimą telefonu: “Ar se” padėkojo savo knygos “Liepa
Vaistai šiaip jau žmogui yra kar ti, ir visa tai turi teigiamos įta
galiu tikėt, kad vakare ką nors lotų medynuose” recenzentui L.
tus dalykas, bet štai “Sandara” kos fiziniu ir psichiniu požiūriu.
parneši iš algos?” Vyras atsako: Balvočiui.”
Vynas yra buvęs pats seniau
paskelbė, kad yra tokių vaistų, ku
“Alio. Nieko negirdėt”.
Kadangi tas Liudas Balvočius
rių net ir daktarai iš pacientų pa sias vaistas, — sako dr. Alberto
aš esu, tad, atrodo, galiu turėti
siskolina. Taigi taip rašoma apie D iM a sci o, psichof a rmakoloni jos
BERNIUKO NORAI
teisę (ypač šiais rinkiminiais me
departamento direktorius, tad jis
tuos vaistus:
tais) gauti vietos ir laiko Tamstos
Berniukas, paklaustas, kuo jis
“Dr. Milton Greenblat, psic- ir dabar neprarado savo veiks
laikraštyje kai ką apie tą patį da
norįs būti užaugęs, atsako:
chinio sveikatingumo reikalams mingumo.
lyką
parašyti.
— Aš noriu būti milijonierius
Cushingo ligoninėje Pramin
komisionierius Mass, valstijoje,
Jūsų bendradarbis (p.a.) būtų
ir aš pasistatysiu, kuriuose ne
Šokiai, apie kuriuos rašo S. Ka pareiškė, kad pora b, nkų per die game panaudojus vyną ir alų, pa
gerai
perdavęs “Spygl. ir Dyg
bus
vonios.
didėjo
ligonių
aktyvumas
ir
su
ną alaus vyresnio amžiaus ligo
šeliauskas 1904 m. knygoje.
liams”
tą neužmirštamą nusidavi
— Kodėl be vonios?
nius geriau paveikia, negu visokie mažėjo reikalas, duoti įprastus
mą
t.y. P- Orintaitės “Naujie
baus pašokinėimobuvo užkuli raminantieji vaistai. Alkoholis iš vaistus.
— O todėl, kad aš nenoriu
nose”
padėką
man, — jei nebūsiuos, kur vis nebuvo didžiai mei- plečia kraujo indus, pagerina
maudytis.
Tokių pat rezultatų esą pasiek
i tų žodžio “linksmai” įbrukęs ne
kingų sutarimų. Šoko vėdarą So kratų; cirkuliaciją, deguonies tie ta kai kuridse Bostono, Westboro
AUTOMATIZACIJA
į vietą. Tas “linksmas” anoje P.
fija Džiugienė, rengdama tauti kimą smegenims, pakelia ligonio ir Graftono psichiatrinėse ligoninių šokių banketą, šoko landyti- nuotaiką, užsidariusį, bailų žmo-i nėse ir senelių namuose,
Automatizacijos propaguoto O. padėkoj priklausė man, o ne
nį visi tie, kurie norėjo pravest in gų pažadina atsiverti ir prašnekę-1 Ga] kaJ ,<U).
jas mirė ir buvo nešamas lai dėkotojai, nes ten aiškiai buvo pa
a,aus gydymQ
formacijas į laikraščius ar išgau
doti. Kai šeši vyrai padėjo sakyta — “Padėka už linksmą kū
reikalams imta rtet perdaug var
ti proklamacijas. Žodžiu, šokimo
karstą
ant ratukų, automatiza rybą”. Tai viena. Antra, “ links
toti, nes tais pačiais vaistais, ma Bebarzdis nugali barzdotąjį iški cijos ekspertas pasikėlė iš gra mai padėkojo” nesiderina su tos
buvo apsčiai ir reikia tikėtis ir po
liais ūsais.
tyti, ėmė gydytis ir patys gydy
padėkos tūriu, nes toji padėka be
šokių Šventės dar bus apsčiai pa
bo ir pasakė:
tojai...
šokinėta ir dar kokį pasibartinį
— Dabar keturis iš šešių ne ne daugiau kvepia kaltinamuoju
Kai kuriose ligoninėse per mė
aktu bei šiaip nesmagiu pasižosušoks rengėjai ir komitetai.
Pokalbiai
šėjų paleisti namo.
nesį išgerta net 2,400 butelių adžiavimu, o ne dėkingumo bei
Tačiau šiaip ar taip,
— Tu baisiai geras,
laus.”
mandagumo pareiškimu. Trečia,
sveikiname šokėjus:
tu baisiai doras,
kaip istorija parodė, pačios “Nau
Sveiki gyVi šokėjėliai,
netgi doresnis,
jienos” nuo to “linksmumo”, ma
Lenkiam galvą blezdingėlei,
kaip prokuroras.
SUPUVUSI SANTVARKA
tyt, taip susiraukė, kad net ir už
Šokit šustą ir oželį,
siraukė bei neteko žado. Nebedė
—
Tu
dar
geresnis,
Du
hipiai
eina
gatve.
Vyriš
Vėdaras kol kojas kelia.
jusios
mano recenzijos antrosios
šventesnis
esi.
kis sako mergaitei:
P. Ž.
dalies, jos nuėjo (ar gal atsitrau
šiais laikais už ketvirtuką tegali
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